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مجله  قبل  شامرٔه  در  که  هامنگونه 

منایشی  انتخابات  که  بود  رفته  تذکر 

خورشیدی  سالجاری  میزان  ششم 

مواجه  زیاد  مشکالت  و  ها  چالش  با 

به  آن  در  خیری  هیچ  و  شد  خواهد 

نفع ملت، بهبود اوضاع کشور و حل 

معضله نخواهد بود در عمل از آن بدتر 

مجاهدین  چنانکه  پیوست  وقوع  به 

امارت اسالمی با بیش از ۵۰۰ حملٔه 

سنگین  حضور  با  و  کالن  و  خورد 

اختالل  سبب  امنیتی  اوضاع  بر  خود 

منایشی  پروسٔه  آن  در  حداکرثی 

و  قبل  های  سال  نسبت  به  اما  گردید 

بخاطر در نظرداشت مصئونیت بیشرت 

مجاهدین  حمالت  ملکی،  افراد  از 

بیشرت بر اطراف متمرکز بود تا بر مراکز 

حال  عین  در  ولی  شهرها؛  حساس 

دگر  انکار  قابل  غیر  واقعیت  یک  از 

توان  منی  میزان  ششم  انتخابات  در 

اغامض کرد که آن انتخابات را نه تنها 

رشایط امنیتی، بلکه کامال ملت با عدم 

و  کردند  تحریم  عمال  خود،  اشرتاک 

این حرکت ملی یک موضوع مهم را به 

افغان ها دیگر  جهان منعکس کرد که 

منایشی  و  فرمایشی  پروسٔه  هیچ  به 

نداشته  باور  اشغال  زیر چرت  در  غرب 

زبانی  چرب  و  نیرنگ  فریب  گاهی  و 

شیادان جاه طلب را منی خورند.

در  را  ششم  انتخابات  ناکامی  چرایی 

عوامل بسیاری می توان جستجو کرد 

اما مهم ترین عامل آن دلرسدی ملت 

مسلامن  ملت  بود،  انتخابات  از 

با  کشور  اشغال  از  پس  افغانستان 

چشم رس چندین مرحله از این دست 

انتخابات را در دودهه اشغال مشاهده 

کرد که چه رسوایی ها به همراه داشت؛ 

از ثبت نام کاندیدان مجهول الهویه و 

یا مردم بدسابقه در تاریخ کشور گرفته 

تا درامه های کمپاین های منایشی، و 

فریب  های  افغان  بعضی  اشرتاک  از 

تا قضاوت  گیری  رای  روز  در  خورده 

تاثیر  و  ها  خارجی  جویانٔه  مداخله 

تقلب  از  باالخره  و  نتایج،  بر  مستقیم 

تا معامله گری  ناچیز  آرای  و دغل در 

بسته،  درهای  پشت  در  سیاسی  های 

از  دردی  هیچ  اینکه  نه  همه  و  همه 

هزاران درد ملت دردمند را عالج ننمود 

بلکه بر زخم هویت ملی و ارزشها و 

بسیار  تاثیرات  نیز  ها  افغان  معنویات 

بسیار منفی بر جای گذاشت.

انتخابات که از قبل توسط دست های 

و  شده  مهندسی  کشور  در  خارجی 

دقیقا بر اجرای مراحل آن طبق محاسبٔه 

به  سپس  و  شده  گذاری  پالن  زمانی، 

اشغالگران  خواستٔه  طبق  زمان  مرور 

نه حضور  و هرگز  آید  در می  اجرا  به 

نه  و  آورد  می  تغییر  آن  اصل  در  ملت 

نه  و  شود  می  انجام  ملت  دلخواه  به 

افتخار  با  ملت  که الیق رهربی  کسی 

می  کاندید  را  خود  باشد  افغانستان 

کند؛ هر آدم عاقل که با خود صغرای 

سلبیه  نتیجٔه  لحظه  در  کند  کربای  و 

چنین  پس  آورد  می  دست  به  آن  از  را 

انتخاباتی چگونه می تواند قابل اعتامد 

و باور ملت قرار بگیرد؟

خارجی  اشغالگران  چیزیکه  تنها 

اینست  دارند  آرزو  انتخابات  بهانٔه  به 

گیری  رای  روز  هامن  در  فقط  که 

ها  صف  از  طوالنی  صف  چندین 

برود و بس،  جلوی دوربین رسانه ها 

باقی ترتیب امور را خودشان نه مطابق 

میل افغان ها بلکه طبق آجندا و منافع 

خاص خویش به پیش می برند؛ یعنی 

در  ابزاری  استفادٔه  انتخابات  از  بیشرت 

تداوم  به  بخشیدن  مرشوعیت  جهت 

کرده  کشور  در  شان  نحس  حضور 

غیرقانونی  مرشوعیت  توجیه  برای  و 

خمیری  بینی  یک  افغانستان  در  خود 

دشمنان  نیرنگ  این  که  سازند  می 

اشغالگر و مزدوران آنها نیز لله الحمد 

انتخابات ششم میزان رنگ باخت  در 

مزدور  چند  و  شان  رسوایی  طشت  و 

از بام افتاد.

حال که بر همه واضح و مربهن گردید 

و  مکر  هیچ  کنونی  افغانستان  در  که 

حیلٔه دشمنان در هر نام و عنوان نتیجه 

منی دهد بهرت آنست که اشغالگران و 

مزدوران شان به باورهای عینی کشور 

تن داده و قبول کنند که هرگز منایش 

رشایط  در  انتخابات  مثل  های  نامه 

در  هوایی  و  زمینی  فضای  که  فعلی 

داشته  قرار  دنیا  قدرمتندان  اختیار 

استقالل  امتیاز  هیچ  از  افغانستان  و 

تکراری  موارد  این  نیست،  مند  بهره 

شوند؛  معضله  حل  راه  توانند  منی 

اگر رسوایی های فنی و غیر فنی پسا 

و  جعل  تقلب،  کنار  در  را  انتخابات 

تزویر روز انتخابات و رس و صداهای 

تهدید و اعرتاض آمیز کاندیدان پس و 

پیش از انتخابات را کنار هم گذاشت، 

کمکی  هیچگونه  اینکه  نه  پروسه  این 

و  انسجام  ها،  افغان  ملی  وحدت  به 

خیرشان  به  و  نکرده  شان  یکپارچگی 

نیانجامیده بلکه بیش از پیش تعصبات 

قومی و لسانی، تفرقه و دشمنی را در 

بین آحاد ملت دامن زده و مشکالت را 

بیشرت برجسته ساخته است. 

کنکاوی در انتخابات ناکام ششم میزان

سرمقاله
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ورخ  دیوان  قریه  متولد  برادر  عبدالغنی  مال 
ولسوالی دهراوود والیت ارزگان هامن طالب دهاتی 
والیت  در  های کوچک جهادی  عملیات  به  که  است 
های  معرکه  در  رشکت  برای  و  نشد  قناعتش  خویش 
رویارویی  با  تا  رفت،  قندهار  به  جهادی  آتشین  و  گرم 
نیروهای اشغالگر روسی تشنگی جهادی خویش را  با 
رفع کند. مال عبدالغنی برادر مانند مال محمد عمر، مال 
نیک محمد و تعداد دیگر از جمله کسانی بود که عشق 
معرکه های آتشین آن را بعد از ارزگان به قندهار آورد و 
در آنجا شاهراه قندهار – هرات را به مقربۀ تانگ های 

روسی مبدل ساخت.
مال عبدالغنی در هامن سالها به مال برادر مشهور شد. 
رژیم  سقوط  تا  مجاهد  عمر  محمد  مال  با  همراه  او 
منطقۀ  در  دو  هر  آن  از  پس  و  کردند  جهاد  کمونستی 
امامت  و  به درس  قندهار  سنگ حصار ولسوالی ژړی 

پرداختند.
ساالران  تفنگ  علیه  مجاهد  عمر  محمد  مال  زمانیکه 
حرکت و به خاطر پایان دادن خشونت های تنظیمی به پا 
خواست، مال برادر از جمله نزدیکرتین دوستانش بود. 
در زمان حاکمیت طالبان هم مال محمد عمر مجاهد به 
مال برادر آخند وظایف مهم را می سپرد و در تحریک 

طالبان  شخص دوم با نفوذ شناخته می شد. 
بیایید به متاشای چند صحنه از زندگی مال برادر آخند 
تا برای مان واضح گردد  بنشینیم  در هژده سال گذشته 
های  آژانس  های  کمره  مقابل  در  بلند  رس  مرد  این  که 
خربی جهانی در کنفرانس مسکو از میان کدام حادثه ها 
و واقعات کامیاب بیرون شده و با عزم فوالدین خویش 

امواج کدام طوفان ها را شکسته است.

آخرین محافظ کندهار:
تقریبا متام دنیا به فرمان جورج بوش علیه افغانستان به 
پا خواستند و بزرگرتین ائتالف نظامی - در طول تاریخ- 
علیه طالبان حمله منود. طالبان غیور تا یک ماه مقاومت 
اینکه توسط مبباران و  از  انگیز منودند و پس  حیرت 

انداخت مبب های کیمیاوی و زهری قتل عام 
نشینی  عقب  مصلحتاً  طالبان  شد،  آغاز  مسلامنان 

منودند. در جریان یک و نیم ماه خط جنگ تا قندهار 
مانده  باقی  اطرافی  مناطق  بعض  و  قندهار  تنها  رسید. 
عمر  محمد  مال  مستقیم  فرمان  به  وقت  درین  و  بود، 
از  برادر  مال  امثال  پذیر  نا  مجاهد، مجاهدین شکست 

قندهار دفاع میکردند.
و  داشت  ادامه  شدت  به  اشغالگران  مبباردمان  حینیکه 
کرزی با همکاری امریکایی ها شهر ترینکوت ارزگان 
را اشغال کرده بودند، درین وقت مال محمد عمر مجاهد 
مناید،  حمله  ترینکوت  به  تا  داد  فرمان  برادر  مال  به 
ارزگان  به سوی  و  را جمع منوده  برادر مجاهدین  مال 
حرکت کرد. زمانیکه کرزی و کامندوهای سی آی ای 
کاروان مال برادر را مشاهده کردند که با رسعت به سوی 
ترینکوت در حرکت است، از شدت وارخطایی از یک 
خواهان  دیگر  طرف  از  و  گرفته  پیش  در  فرار  راه  سو 
طیاره شدند تا کاروان مال برادر را مبباران کنند. طیارات 
امریکایی ها در نزدیکی شهر ترینکوت کاروان مال برادر 
را مبباران کرد، ده ها موتر تخریب و افراد سوار در آن 
شهید گردیدند. مال برادر آخند از جملۀ انگشت شامر 
قندهار  به  و  بیرون شد  زنده  آن مببارد  از  که  بود  افراد 

بازگشت. 
چند روز پس ازین مبباران، کرزی به همکاری امریکایی 
ها به شاولیکوت آمد. درین وقت قندهار در رشایط بدی 
قرار داشت. گل آغاز شیرزی از طرف جنوب و رشق 
امریکایی  بود.  رسانیده  هوای  میدان  حومۀ  به  را  خود 
ریگ ساخته  روی  را  هوایی  میدان  موقت  به شکل  ها 
را مببارد می  قندهار  بدون وقفه شهر  آنجا  از  و  بودند 
در  جهان  های  طاغوت  متام  متجاوز  نیروی  کردند. 
قندهار جمع شده بودند، ولی مردان با همتی مثل مال 
اخرتمحمد  مال  آخند،  برادر  مال  مجاهد،  عمر  محمد 
منصور  اخرتمحمد  مال  نافذ،  عبدالرزاق  مال  عثامنی، 
قبول  شان  متین  عزم  و  داشتند  وجود  نبی  غالم  مال  و 

تا در مقابل کفر جهانی تنازل منوده و تفنگ  نکرد 

مال برادر آخند؛ 
رهبری برخاسته از میان حادثه ها!

نویسنده: قاری حبیب
ترجمه: محمود محمودی
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زور  آخرین  آنها  بگذارند.  زمین  به  را  خویش 
خود را آزمودند و آخرین قطرات خون خویش را در 
راه الله نذر کردند. در چنین یک وضعیت جنگی طبعی 
است که حوصله کم و مورال متزلزل میشود، مال برادر 
آخند راهی دیگری در پیش گرفت؛ وی به خاطر عقب 
راه شاولیکوت حرکت  از  ها  امریکایی  و  راندن کرزی 
امریکایی  طیارات  حمله  مورد  راه  جریان  در  ولی  کرد 
ها قرار گرفت، مببی به موترش اصابت کرد و خودش 
زخمی شد و قندهار باستان را در حالی ترک کرد که بدن 
زخمی و نا توانش توان اجرای فرمایشات عزم متینش را 

نداشت.

دست و پنجه نرم نمودن با امتحانات:
مال برادر آخند پس از سقوط قندهار به منطقه خود در 
دهراوود رفت. مدتی در قریه خود دیوان ورخ مخفیانه 
زندگی منود. ولی زمانیکه امریکایی از موجودیت وی 
مجبور  آخند  برادر  مال  گرفتند،  را  دنبالش  آگاه شدند، 
بهار سال 1381  برود در  به ولسوالی چارچینو  تا  شد 
خورشیدی زمانیکه او در درۀ کشی مخفیانه می زیست 
شبانه  حمله  باالیش  و  کشف  را  جایش  ها  امریکایی 
و  شدند  کرده  پائین  هلیکوپرتها  قریه  در  دادند.  انجام 
عساکر امریکایی قریه را محارصه منودند، اما مال برادر 
آخند پس از تبادل آتش در حالی از منطقه بیرون شد که 
در قسمت ران وی مرمی اصابت کرده بود. درین حمله 
امریکایی ها پنج فرد ملکی را شهید و بیشرت از 30 نفر 

را با خود بردند. 
می  تعقیب  شدت  به  را  وی  ها  امریکایی  وقت  درین 
بودند و  تعین منوده  برای دستگیری اش جایزه  کردند، 
می  تبلیغاتی  اوراق  وی  دستگیری  برای  طیاره  از  حتی 
زمینداور هلمند  به  در همین وقت  برادر  مال  انداختند. 
از  یکی  مزرعۀ  در  اذان(   ( قریۀ  در  آنجا  در  و  رفت 
دوستانش روی دشت مسکن گزید و خانواده اش را هم 

به آنجا انتقال داد.
در آن سالهای دشوار اشغال، مال برادر آخند که به صفت 
فرد دوم طالبان شدیدا زیر تعقیب امریکایی ها بود، این 
وضعیت دشوار عزم جهادی اش را ضعیف نساخت، به 
شکل دوامدار با مجاهدین در ارتباط و مرصوف تنظیم 
گذراندن  از  پس  بود.  ها  امریکایی  علیه  جهادی  قیام 
چند وقت در زمینداور هلمند، از آنجا به ولسوالی خاک 
سفید فراه رفت و مدتی درازی در آنجا گذراند، تا اینکه 
از طرف مال محمد عمر مجاهد توسط یک پیام صوتی 
به حیث نائب وی انتخاب و همراه با مال عبیدالله آخند 
مسئولیت فرمان جنگ بر خالف امریکایی ها را به عهده 

گرفت.
مال برادر آخند تا اوایل سال 2010 میالدی رهربی 

جنگ علیه امریکا را به عهده داشت. در زمستان 
اسرتاتیژی  به  نظر  ها  امریکایی  وقتیکه   2010 سال 

اوباما تعداد عساکر خویش را در افغانستان به حد اقل 
اندازی کردند،  رسانیده و عملیات بزرگ مارجه را راه 
برای فشار چند جانبه علیه طالبان، مال برادر به همکاری 

حکومت پاکستان دستگیر و زندانی شد.
بزرگ  آزمون  برای وی  پاکستان  در  زندان 9 ساله  دوره 
دیگری بود که به کمک الله عزوجل از آن با رس فرازی 
پاکستان  حکومت  و  امریکا  کابل،  رژیم  شد.  بیرون 
باربار کوشش منودند تا وی را به خاطر بر آورده شدن 
اهداف شوم خویش استعامل کنند، ولی با آوردن فشار 
اینکه به  تا  به این هدف خود نرسیدند.  ها و تهدید ها 
برکت قربانی مجاهدین حاال به اینجا کشانید که امریکا 
راه فرار در پیش گرفته و برای خروج خویش مذاکرات 
با طالبان را بهانه قرار داد و در جریان مذاکره مال برادر 

آخند از زندان رها شد.

در کنفرانس مسکو:
می  اشرتاک  کنفرانس مسکو  در  اخند  برادر  مال  امروز 
نور،  عطامحمد  کرزی،  حامد  کنفرانس  درین  و  کند، 
پاچا خان زدران و عده دیگری هم آمده اند که از تهاجم 
امریکا دفاع و نقش شاه شجاع را در همکاری با قوت 
های اشغالگر انجام دادند. هژده سال قبل این اشخاص، 
که اکرث شان سابقۀ جهادی دارند به جای الله عزوجل به 
امریکا تکیه کردند. وعدۀ همکاری و نرصت رب متعال 
را فراموش و از فرعونیت بوش و بلیر مرعوب گشتند. 
ولی بر خالف آنها ایامن داران امثال مال برادر آخند به 
رسن الله عزوجل چنگ زدند و آنرا محکم گرفتند. هر 
نوع سختی را تحمل و با هر قسم مشکالت تن دادند، 
جان، مال و خانوادۀ خویش را به خطر انداختند ولی آن 
ریسامن محکم الهی را  رها نکردند و الله عزوجل برای 
شان در بدل این استقامت عزت دنیوی و منزلت نصیب 

گردانید.
به کرزی و عطانور گوش  امروز در مسکو خربنگاران 
منی دهند بلکه تشنه به سخنان مال برادر آخند هستند، 
پشت وی با کمره ها  و مایک های خود می دوند. مال 
اینکه  تنها  نه  ربانی  منحیث یک شخصیت  آخند  برادر 
بخش  الهام  بلکه  است  افغان  ملت  قهرمانی  سمبول 
آزادی، رشادت، رسبلندی و عزت به ملت های است 

که از امریکا می ترسند و از هیبتش می لرزند.
و  وقار  سمبول  این  که  داریم  استدعا  عزوجل  الله  از 
نصیب  بیشرت  استقامت  حقش  موقف  در  را  رسبلندی 

کند و در حفظ و امان خویش نگه اش بدارد! 
آمین یا رب العلمین
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ویـژه آزاد مـردان طالـب، تنهـا نیـروی بـود کـه در متام 

آزمـون هـا آزمـوده شـد چنـان آزمـون هـای که بسـیاری 

هـا دشـوار فکـر کرده و تسـلیم شـدن در برابـر آن آزمون 

هـا را از مقابلـه بـا آنها ترجیـح دادند، چنـان آزمون های 

که غیرت می خواسـت، شـجاعت، درایت و اسـتقامت 

مـی خواسـت،  ایسـتادگی و صالبـت  مـی خواسـت، 

مردانگـی و ایثـار مـی خواسـت، در برابر همـه آن آزمون 

هـا قـرار گرفـت امـا تعـدادی انـدک دوام آورد و هـامن 

انـدک دوام آورده امـروز افتخـار ملـت افغـان گردیـده 

انـد، هـر جـای کـه نـام شـان بـرده مـی شـود دوسـت و 

دشـمن بـر آنهـا غبطـه می خـورد. 

آری از ابتدای اشـغال افغانسـتان توسـط امریکا در سال 

۲۰۰۱ تـا اکنـون چـه آزمـون هـای سـخت کـه نبـود و 

در راه طالبـان قـرار گرفـت، از وعـده و وعیـد گرفتـه تـا 

هجـرت و تبعیـد، از زنـدان های و سـیاه چال هـا گرفته 

تـا در بنـد گوانتانامـو و صدها زندان مخوف و شـکنجه 

در همـه جـا  دشـمنان،  ترسـناک  و  هـای مخفـی  گاه 

طالبـان افکنـده شـدند از هـر دری وارد شـدند تـا 

ایـن جامعـت را تسـلیم خواسـته هـای شـان کننـد امـا 

کـه نتوانسـتند و در عوض چنان دشـمنان شـان خوار و 

ذلیـل گردیـد کـه نظیر نداشـت. 

دادنـد،  هنگفـت  هـای  پیسـه  هـای  وعـده  را  طالـب 

 ،... و  سیسـتم  آخریـن  موترهـای  مجلـل،  قرصهـای 

طالـب را شـکنجه هـای بسـیار منودند، عـذاب دادند و 

سـخت ترین شـکنجه ها را منودنـد ...، طالب را تبعید 

کردنـد بـه دور دسـت هـا، از فرزند و عیال و دوسـتان و 

عزیزانـش جـدا کردنـد امـا ... امـا طالب لحظه تسـلیم 

خواسـته های دشـمنان خود نگردید و یک قدم از مسـیر 

پرعـزت خـود بر نگشـت و گاهـی بر آنهمـه مصیبت آخ 

نکشـید و همـواره بـا پیشـانی بـاز بـه اسـتقبال دردهـا و 

غـم هـا رفـت و گفـت توکلـت علـی اللـه فهو حسـیب 

مـن توکلـم بـر خـدای پـاک اسـت و او مرا بس اسـت.

آنچـه کـه از طالب، پیکری از فوالد سـاخت که در برابر 

تراشـه هـای تیـز زخمی نشـده و در حمل کـوه های غم 

زانـو نـزده و در برابر دنیایی از دشـمن عقب ننشسـت او 

طالبان برنده در آزمون ها ...!
محمود احمد نوید
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یگانـه مرواریـدی بـود کـه هـر انسـان 

منـی توانـد صاحبـش شـود اما طالب شـد 

آن مرواریـد گرانبهـا ایـامن بـود بلـه طالـب 

چـون ایامن داشـت هیـچ چیز را جـز خدای 

یکتـا و رضامنـدی اش را منـی دیـد در همـه 

جـا خیـر و رش خـود را در میـزان رضایـت 

حـق مـی نگریسـت اگـر خالـق یکتـا راضی 

بـود در بدترین شـکنجه ها خوشـحال بود و 

اگـر خالـق بـی نیاز ناراضـی بـود در بهرتین 

و خـوش تریـن حالـت هـا، طالـب هرگـز 

احسـاس راحتـی منی کـرد این چیـز بود که 

طالـب را از دیگـران جـدا کرد. 

آن عامـل ترقـی طالـب، ایـامن، اسـتقامت و 

عمـل صالـح اش بـود او بر گفتـه های خود 

صـادق و عامـل بـود آنچـه وعـده مـی کـرد 

عمـل کـرده و هـر سـختی را بـرای رضـای 

خـدا تحمل می منود، تسـلیم هیچ دشـمنی 

نگردیـده و تـا لحظه آخر و تـا زمانی که جان 

در بـدن داشـت و نفـس در روح، مثـل شـیر 

ژیـان بـه رساغ مشـکالت رفتـه و همـه را در 

مـی نوردیـد هیچ چیـز منی توانسـت طالب 

را از راهـی کـه انتخـاب کـرده برگردانـد و همـه چیز هر 

چنـد کـه بسـیار سـعی و تالش می کـرد باالخره تسـلیم 

عـزم راسـخ طالب می شـد و چنـان در پیـش طالب کم 

مـی آورد کـه هـر شـاهد حـال شـگفت زده مـی گردید. 

و  بـود  آخـرت  دنبـال  بلکـه  نبـود،  دنیـا  مـرد  طالـب 

رضامنـدی اللـه متعـال را از هرچیـز ترجیـح مـی داد، 

نـه اینکـه اهـل و عیـال اش را دوسـت نداشـته باشـد و 

فرزنـدان دلبنـدش را نخواهـد و جدایـی و دوری آنها بر 

قلـب پـاک طالـب سـنگینی نکنـد نه اینطـور نبـود بلکه 

بـا وجـود همـه احساسـات و عواطـف انسـانی، طالـب 

بـه همـه پشـت مـی کـرد تـا از هـدف اصلـی اش غافل 

نشـود هدفـی کـه بخاطـر آن خلق شـده و رسـالت داده 

شـده بـود، او مـی دانسـت همـه مظاهـر فریبنـدٔه دنیـا 

دسـت بـه یکـی کـرده و او را بـه تشـویش مـی انـدازد تا 

از مبـارزه و قربانـی دسـت بکشـد اما طالب یـک تنه در 

برابـر همـه مـی ایسـتاد همـه را جـواب گفتـه و بـه همه 

چیـز جـز آنچـه سـبب رضامندی اللـه متعال می شـد نه 

گفتـه و فقـط مسـیری را مـی پیمود که آخـرش منتهی به 

اللـه پـاک مـی شـد حـاال هـر چند که آن مسـیر سـخت 

بـود، خار داشـت، درد داشـت، اذیت می کـرد و تحمل 

را مـی بریـد؛ امـا طالـب بـا تـوکل محـض بـر ذات الله 

متعـال همـه آن سـختی هـا را برداشـت مـی کـرد و فقط 

اللـه را طلـب کـرده و رضامنـدی او را انتظـار کشـیده و 

آرزو داشـت.

و ایـن چیزهـا بـود کـه خالصـه طالـب را در هـر آزمـون 

برنـده اعـالن کـرد و نامـش را جاویـدان و راهـش را پـر 

رهـرو گردانیـد اکنـون کمـرت کسـی از نـام طالـب مـی 

ترسـد و یـا بـه نـام طالـب افتخـار منـی کنـد بلکـه هـر 

انسـان بـا احسـاس و هـر مسـلامن بـا غیـرت وقتـی نام 

طالـب در پیشـش بـرده مـی شـود بـه آن افتخـار ورزیده 

و شـکر گـذار خداسـت کـه در امتـی اسـت کـه طالب 

بخشـی از آن امـت اسـت.

<< آری از ابتدای اشغال افغانستان توسط امریکا در 
سال ۲۰۰۱ تا اکنون چه آزمون های سخت که نبود و 
در راه طالبان قرار گرفت، از وعده و وعید گرفته تا 
هجرت و تبعید، از زندان های و سیاه چال ها گرفته تا 
در بند گوانتانامو و صدها زندان مخوف و شکنجه گاه 
های مخفی و ترسناک دشمنان، در همه جا طالبان 
افکنده شدند از هر دری وارد شدند تا این جماعت 
را تسلیم خواسته های شان کنند اما که نتوانستند 
و در عوض چنان دشمنان شان خوار و ذلیل گردید 

که نظیر نداشت.
***

و  بود  آخرت  دنبال  بلکه  نبود،  دنیا  مرد  طالب   >>
داد،  می  ترجیح  هرچیز  از  را  متعال  الله  رضامندی 
نه اینکه اهل و عیال اش را دوست نداشته باشد و 
آنها  دوری  و  جدایی  و  نخواهد  را  دلبندش  فرزندان 
بر قلب پاک طالب سنگینی نکند نه اینطور نبود بلکه 
طالب  انسانی،  عواطف  و  احساسات  همه  وجود  با 
غافل  اش  اصلی  هدف  از  تا  کرد  می  پشت  همه  به 

نشود.
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ادارهٔ مجله: 
ــداء اگــر بطــور خالصــه  ــوی صاحــب محــرتم ابت مول

بــه  را  فرهنگــی  کمســیون  مهــم  هــای  فعالیــت 

خواننــدگان عزیــز مــا ترشیــح کنیــد؟

وثیق صاحب:
ــی و  ــه و کف ــم – الحمدلل ــن الرحی ــه الرحم ــم الل  بس

ــد: ــا بع ــی. ام ــه املصطف ــی نبی ــالم عل ــواه والس الصل

ــا  ــو ب ــت گفتگ ــه فرص ــام ک ــکر از ش ــیار تش اول بس

مجلــه وزیــن حقیقــت را فراهــم کردیــد کــه از طریــق 

ــز خــود و  ــه ملــت عزی مجلــه شــام صــدای خــود را ب

جهانیــان رســانیده و نســبت بــه فعالیــت های کمســیون 

فرهنگــی امــارت اســالمی معلومــات مختــرصی را بــا 

ــدگان شــام رشیــک بســازم.  خوانن

کنــم  عــرض  بایــد  شــام  ســوال  جــواب  در 

هامنگونــه کــه شــام هــم مســتحرض هســتید در وقــت 

ــی  ــگ تبلیغات ــالح جن ــه اصط ــا ب ــگ رسد ی ــی جن فعل

امــروزه در متــام دنیــا بــه مهمرتیــن جنــگ تبدیــل 

شــده اســت و هــر نظــام مثلیکــه بــه ســایر قــوا )مقننــه، 

مجریــه و قضائیــه( اشــد رضورت دارد چهارمیــن قــوه 

ــک  ــه ی ــت ک ــات اس ــانه و تبلیغ ــوت رس ــرو ق ــا نی و ی

ــاس  ــن اس ــر همی ــیار رضورت دارد، ب ــه آن بس ــام ب نظ

ــه  ــب رضورت ب ــز حس ــتان نی ــالمی افغانس ــارت اس ام

ــه  ــی توج ــش تبلیغات ــی و بخ ــور فرهنگ ــیون ام کمس

ــه دارد،  خــاص منــوده و تشــکیالت مهــم در ایــن زمین

و از طریــق آن صــدای مظلومیــت ملــت خویــش را بــه 

دنیــا منعکــس کــرده و از طــرق مختلــف قربانــی هــای 

محترم مولوی احمداهلل وثیق صاحب 

ترتیب: ابو ُاسوه حقانی

اشاره:
از آنجا که ششمین سالنامهٔ مجله حقیقت را داشتیم و به دنبال یک گفتگوی داغ و صمیمی برای 
خوانندگان عزیز خود بودیم فرصتی دست داد تا با یک تن از مسئولین ارشد ادارهٔ تکلیف کش و 
خدمت گذار امور فرهنگی امارت اسالمی و خدمت های ارزشمند این اداره که ترجمانی قربانی 
های جهاد مقدس فعلی را بر دوش دارد گفتگوی ویژه ترتیب داده و از فعالیت های فرهنگی بیشتر 
در جریان قرار گرفته و با این اداره بیشتر آشنا گردیم که از ُحسن اتفاق معاون کمسیون فرهنگی 
جناب محترم وثیق صاحب چندی پیش سفری به دوحه قطر و در معیت معاونت سیاسی امارت 
اسالمی محترم مال برادر آخند )حفظه اهلل( سفر چند روزه رسمی به کشور چین داشته که وزن و 

تنوع این گفتگو را جالب و خواندنی تر کرد. 

گفتگوی ویژهٔ مجلهٔ حقیقت با

معاون کمسیون فرهنگی 

امارت اسالمی افغانستان
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جهــاد را بــه ملــت خــود و دنیــا بــه شــکل الزم 

ــد. ــی کن ــی م ترجامن

وحشــت هــای اشــغالگران را بــه طــور وســیع پوشــش 

داده و از جنایــات دشــمن پــرده بــر مــی دارد، مظلومیت 

ــور  ــه ط ــی را ب ــم خارج ــر تهاج ــان در براب ــت افغ مل

ــت  ــاره نهای ــن ب ــد و در ای ــی کن ــادآوری م ــرتده ی گس

ــکان  ــا حداالم ــد ت ــی منای ــود را م ــالش خ ــعی و ت س

از جهــاد مقــدس جــاری و قربانــی فعلــی بهرتیــن 

ــد. ــته باش ــکاس را داش انع

ــده  ــه بن ــیع دارد ک ــکیالت وس ــی تش ــیون فرهنگ کمس

ــم:  ــی کن ــاره م ــا اش ــن آنه ــم تری ــه مه ــا ب عجالت

ریاست کمسیون 

رهــربی کمســیون از ســه تــن )رئيــس و دو معــاون 

ــای  ــا و کاره ــش ه ــام بخ ــه مت ــده ک ــکیل ش وی( تش

کمیســیون را زیررسپرســتی و مراقبــت دارنــد.

سخنگویان امارت اسالمی

ــه در  ــمی دارد ک ــخنگوی رس ــالمی دو س ــارت اس ام

چهارچــوب کمســیون فرهنگــی فعالیــت مــی مناینــد، 

و روزانــه متــام حــاالت و جریانــات و اتفاقــات خــربی 

ــی و  ــای داخل ــانه ه ــه رس ــیع ب ــکل وس ــه ش روز را ب

خارجــی مخابــره مــی کننــد، محــرتم ذبیــح اللــه مجاهد 

ــب  ــدی صاح ــف احم ــاری یوس ــرتم ق ــب و مح صاح

ــتند  ــالمی هس ــارت اس ــمی ام ــخنگویان رس ــن س دو ت

ــات  ــاره موضوع ــات درب ــم و معلوم ــای مه ــه قضای ک

ــان  ــالمی را بی ــارت اس ــمی ام ــف رس ــف، موق مختل

کــرده، و در صــورت رضورت بــا رســانه هــای مختلــف 

مصاحبــه کــرده، و اخبــار و رویدادهــای کشــور را 

ــد.  ــق و نــرش مــی کنن جمــع آوری، توثی

ــمی، در ۳۴  ــخنگویان رس ــن س ــه ای ــر مجموع در زی

ــالمی  ــارت اس ــمی ام ــگاران رس ــور خربن ــت کش والی

اســت کــه روزانــه اخبــار و جریانــات را به ســخنگویان 

ــی  ــس از بررس ــا پ ــور داده و آنه ــالمی راپ ــارت اس ام

هــای الزم خــرب را منتــرش مــی ســازند. 

ســخنگویان رســمی عــالوه بــر ایــن متــام روز بــا 

رســانه هــای مهــم و مطــرح کشــور در متــاس بــوده و 

بــه پرســش هــای خــربی آنهــا پاســخ مــی دهنــد کــه در 

ایــن بــاره خــود رســانه هــا اعــرتاف دارنــد کــه همیشــه 

هــرگاه رضورت شــود بــه ســخنگویان رســمی امــارت 

ــد.  اســالمی دسرتســی دارن

ویب سایت االماره

ــاره یکــی از ســایت هــای فعــال خــربی  ســایت االم

ــه رویداهــای خــربی و صدهــا مــورد  اســت کــه روزان

دیگــر را نــرش و انعــکاس مــی دهــد، ویبســایت االمــاره 

ــارت  ــربی ام ــرب خ ــع معت ــمی و مرج ــه آدرس رس یگان

اســالمی اســت کــه موقــف رســمی امــارت اســالمی را 

ــای مختلــف انعــکاس مــی دهــد، ویبســایت  در قضای

ــی،  ــتو، فارس ــا )پش ــده دنی ــان زن ــج زب ــه پن ــاره ب االم

عربــی، انگلیســی و اردو( ۲۴ ســاعته فعالیــت آنالیــن 

دارد و ده هــا مجموعــه خــربی را پوشــش مــی دهــد. 

در کنــار ســایت خــربی، تحلیلــی االمــاره، ســایت 

ســمعی و بــرصی اســت کــه ویدیوهــای مختلــف 

ــد و از  ــی ده ــاب م ــادی را بازت ــای جه ــه ه از صحن

ــی  ــی، تعلیم ــی، سیاس ــای جنگ ــات و رویداده جریان

ــی  ــب و دیدن ــای جال ــا و ویدیوه ــم ه ــی فیل و دعوت

ــد.  ــی دهن ــکاس م ــاخته و انع س

ــی و  ــای صوت ــه ه ــمعی و تران ــایت س ــار آن، س در کن

ــایخ  ــامء و مش ــر عل ــن تقاری ــت و همچنی ــادی اس جه

کــرام کــه در موضوعــات مختلــف جمــع آوری شــده و 

همچنیــن رادیــو صــدای رشیعــت اســت کــه از طریــق 

انرتنــت بطــور آنالیــن در ۲۴ ســاعت را مــی تــوان 

شــنید.

ــه  ــع ب ــه راج ــت ک ــم اس ــایت مه ــالم، س ــایت اس س

احکامــات مهــم دیــن مبیــن اســالم معلومــات علمــی 

بســیار خوبــی را ذخیــره کــرده و در اختیــار عالقــه 

منــدان قــرار داده اســت در آن ســایت از متــام احــکام و 

ســوال و جــواب هــای رشعــی مــی تــوان اســتفاده کــرد 

و ده هــا موضــوع علمــی و فقهــی در آنجــا جمــع آوری 

ــده اســت.  گردی

ــور  ــایت بط ــث در آن س ــرآن و درس حدی ــز درس ق نی

مسلســل از علــامی زبــده کشــور گنجانــده شــده 

ــت.  اس

ــی  ــان عرب ــه زب ــه ب ــت ک ــود اس ــه الصم ــایت مجل س

ــایر  ــود و س ــه الصم ــاالت مجل ــته و مق ــرشات داش ن

ــد.  ــی کن ــرش م ــی را بازن ــم عرب ــب مه مطال

بخش سمعی و برصی

یکــی از فعالیــت هــای عمــده کمســیون فرهنگــی 

قســمت ســمعی و بــرصی اســت کــه در آن تشــکیالت 

وســیع وجــود دارد، صحنــه هــای جنگــی را بــه شــکل 
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ــه صــورت فیلــم  ــه دســت آورده و ب ویدیویــی ب

هــا و کلیــپ هــای مختــرص و طوالنــی توســط گــروه 

تخنیکــی جــور شــده و در اختیــار عالقــه منــدان قــرار 

ــاره،  ــل االم ــاره مث ــم االم ــتدیوهای مه ــرد، اس ــی گی م

منبــع الجهــاد، و الهجــره و ... ســایر اســتدیوها فیلــم 

ــی،  ــای نظام ــات ه ــت از عملی ــا کیفی ــیار ب ــای بس ه

تعلیمــی و دعوتــی جــور کــرده و در اندازهــای مختلف 

در اختیــار عالقــه منــدان قــرار مــی دهنــد. 

در قســمت فعالیــت هــای ســمعی و بــرصی یکــی 

ــون  ــم اکن ــه ه ــم ک ــت را داری ــدای رشیع ــوی ص رادی

ــتو و دری  ــان پش ــه دو زب ــاعت ب ــه چهارس ــک ب نزدی

ــور از  ــای کش ــت ه ــی والی ــته و در بعض ــرشات داش ن

ــردم  ــتفاده م ــورد اس ــی م ــای رادیوی ــن ه ــق استیش طری

ــرد.  ــی گی ــرار م ــا ق ــز م عزی

ــای  ــم ه ــی، فل ــر صوت ــاالنه تقاری ــالمی س ــارت اس ام

متنــوع بــرصی و ســایر مــواد مفیــد نرشاتــی را در 

ــه  ــش ب ــا فل ــی( و ی ــی ب ــت ج ــوری )هش ــب میم قال

تعــداد زیــاد ثبــت کــرده و در اختیــار والــی صاحبــان و 

ســایر مســئولین نظامــی از طریــق حلقــه هــای فرهنگــی 

خــود قــرار داده و در حــد گســرتده توزیعــات دارنــد کــه 

ــز  ــردم نی ــرم م ــتقبال گ ــا اس ــورد ب ــن م ــبختانه ای خوش

مواجــه شــده اســت.

مجله ها و مطبوعات

ارایــه  فرهنگــی  کمســیون  هــای  فعالیــت  دگــر  از 

مطبوعــات و چــاپ مجــالت اســت امــارت اســالمی ۶ 

مجلــٔه رســمی دارد کــه هــر کــدام در وقــت اش چــاپ 

ــه  ــرد؛ مجل ــی گی ــرار م ــدان ق ــه من ــار عالق و در اختی

ــهامت،  ــرک، ش ــارت از: څ ــالمی عب ــارت اس ــای ام ه

مورچــل، حقیقــت، رشیعــت و الصمــود اســت کــه بــه 

وقــت خــود چــاپ شــده و موضوعــات مهــم سیاســی 

ــه،  ــرب، مقال ــب خ ــاری را در قال ــم ج ــوالت مه و تح

تبــرصه سیاســی و گلــن هــای ادبــی بازتــاب مــی 

ــد.  دهن

ــدن  ــا چالن ــی واقع ــاس و انقالب ــط حس ــن رشای در ای

شــش مجلــه آن هــم بــه زبــان هــای مختلــف بــا 

امکانــات انــدک و محــدود و پرســونل بســیار کــم 

واقعــا یــک کار مهــم اســت کــه دوســتان مــا در بخــش 

مجلــه زحمــت و خــواری کشــیده و بــه کار خــود بــی 

ــد.  ــت دارن ــه داده و فعالی ــه ادام وقف

ادارٔه تاریخ، تالیف و ترجمه

همچنیــن ادارٔه تاریــخ، تالیــف و ترجمــه را داریــم 

کــه هــم اکنــون در هــر ســه مــاه یــک کتــاب نــو را در 

موضوعــات جالــب و مختلــف بــه زبــان پشــتو و دری 

ــاپ  ــار چ ــد و در کن ــی کنن ــه م ــاپ داده و ارای ــه چ ب

ــاپ،  ــور چ ــا در ام ــش م ــرادران زحمتک ــا، ب ــاب ه کت

ــا و  ــرق ه ــا، بی ــرتی ه ــر، جن ــی دگ ــای علم ــاله ه رس

پیغــام هــای مناســبتی و عیــدی را چــاپ و نــرش کــرده 

ــرار مــی دهــد.  ــدان ق ــه من ــار عالق و در اختی

ســایر اداره هــا نیــز، اداره چــاپ و توزیــع کــه در بخــش 

خــود بســیار اخــالص کــرده زحمــت مــی کشــند، 

ــاعری  ــعر و ش ــتعدادیابی ش ــی و اس ــه خوان اداره تران

اســت کــه هــر چنــد وقــت یکبــار دایــر گردیــده و بــرای 

ــی  ــل ادب ــادی محف ــای جه ــوان ه ــه خ ــاعران و تران ش

برگــزار مــی منایــد و ... از دیگــر فعالیــت هــای مهــم 

ــرد. ــام ب ــوان ن کمســیون فرهنگــی اســت کــه مــی ت

ادارهٔ مجله: 
در چنــد والیــت کشــور نســبتا فعالیــت هــای فرهنگــی 

فعــال تــر اســت و دلیــل اش را در چــه مــی دانیــد؟

وثیق صاحب:
در متــام والیــت هــای کشــور الحمدللــه مناینــده هــای 

فرهنگــی مــا بســیار فعــال اســتند و یکســان خدمت می 

ــم  ــی داری ــده مطبوعات ــا مناین ــت م ــد، در هــر والی کنن

ــوالی از  ــر ولس ــاز در ه ــی ب ــای مطبوعات ــده ه و مناین

ــار  ــع آوری اخب ــال دارد و در جم ــٔه فع ــک آتش ــود ی خ

ــه  ــی ب ــی و دعوت ــی، تعلیم ــم نظام ــای مه و رویداده

همدگــر کمــک کــرده و فعالیــت هــای روزمــرٔه خــود را 

بــا دفــرت ســخنگویان رســمی امــارت اســالمی رشیــک 

مــی ســازند. منتهــا نســبت بــه رشایــط نظامــی در کــدام 

ــد و  ــاد باش ــه زی ــاحات مفتوح ــه س ــای ک ــت ه والی

ــند  ــته باش ــرت داش ــت بیش ــی فعالی ــن نظام ــا مجاهدی ی

طبعــا مناینــده هــای مطبوعاتــی مــا نیــز فعــال تــر مــی 

باشــند، و متــام پیــرشوی هــای مجاهدیــن را پوشــش 

مــی دهنــد. 

البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه مــا چهــار حلقــه فرهنگــی 

در والیــات مختلــف کشــور داریــم، حلقــه هــای 

ــد مســئولین  ــرت و تشــکیالت دارن فرهنگــی از خــود دف

ــی متــام  ــده هــای مطبوعات ــق مناین ــه هــا از طری حلق
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ــد،  ــی کنن ــب م ــور را تعقی ــات روز کش جریان

ــه هــا در صــورت رضورت و تشــدید  مســئولین حلق

ــه  ــر ب ــی زیادت ــراد مطبوعات ــی، اف ــای نظام ــت ه فعالی

ســاحات جنگــی مــی فرســتند تــا بهــرت اوضــاع را 

ــد. ــربی بدهن ــش خ پوش

فکـر میکنم دلیـل فعالیت بهرت در برخـی والیت رشایط 

امنیتـی و پیرشفـت هـای نظامـی باشـد و گرنـه متـام 

مناینـده هـای مـا بـه طـور یکسـان در خدمـت اطـالع 

رسـانی از اوضاع کشـور با ارایٔه اخبار دقیق قرار دارند.

ادارهٔ مجله:
کمســیون فرهنگــی رابطــه اش بــا ســایر اداره هــای 

ــیون  ــا کمس ــال ب ــت مث ــه اس ــالمی چگون ــارت اس ام

سیاســی، تعلیــم و تربیــه، جلــب و جــذب و ...؟

وثیق صاحب:
هامنگونــه کــه مســتحرض هســتید در هــر نظــام چقــدر 

کــه هامهنگــی بیــن تشــکیالت مختلــف آن نظــام باشــد 

ــدر  ــود و چق ــد ب ــق خواه ــام موف ــدر آن نظ ــامن ق ه

انســجام بیــن تشــکیالت و اداره هــای گوناگون صورت 

بگیــرد هــامن قــدر کارهــا بهــرت بــه پیــش خواهنــد رفت 

و از آنجــا کــه کمســیون فرهنگــی منعکــس کننــدٔه 

صــدای متــام اداره هــای امــارت اســالمی و کمســیون 

هــا اســت لــذا ارتبــاط یــک چیــز مهــم و طبعــا رضوری 

اســت؛ مــا الحمدللــه بــه شــمول کمســیون سیاســی بــا 

متــام کمســیون هــا اعــم از نظامــی، جلــب و جــذب، 

تعلیــم و تربیــه، تحصیــالت عالــی و ... ارتباطــات 

قــوی و خــوب داریــم و همیشــه بیانیــه هــا، پیــام هــا، و 

مواضــع آن اداره هــا راجــع بــه مســائل مربوطــه شــان را 

از طریــق ویبســایت االمــاره و اســتدیوهای جهــادی و 

غیــره انعــکاس مــی دهیــم.

ــب و جــذب را  ــٔه کمســیون جل ــال راپورهــای ماهان مث

ــای  ــام ه ــم، پی ــی کنی ــرش م ــت منت ــه رس وق ــه ب همیش

رســمی تعلیــم و تربیــه و ســایر اداره هــای امــارت 

اســالمی را انعــکاس مــی دهیــم؛ و بخاطــر بهبــود 

ــای  ــیون ه ــن کمس ــار بی ــت یکب ــد وق ــر چن ــط ه رواب

تعلیــم و تربیــه، جلــب و جــذب، تلفــات ملکــی و ... 

ــورد راه  ــرده و در م ــزار ک ــف برگ ــای مختل ــت ه نشس

ــر  ــا همدیگ ــات ب ــت ارتباط ــرت و تقوی ــط به ــای رواب ه

ــم. ــی کنی ــر م ــه نظ ــث و تبادل بح

ادارهٔ مجله:
در انتقــال و توزیــع مــواد فرهنگــی بــه نقــاط مختلــف 

کشــور اگــر کمــی معلومــات بــه خواننــدگان مــا 

ــی  ــکاری وال ــت و هم ــب اس ــه ترتی ــه چ ــه ب ــد ک بدهی

ــوده و  ــه ب ــا شــام چگون ــان و ســایر مســئولین ب صاحب

ــد؟ ــاره داری ــن ب ــی در ای ــه گفتن چ

وثیق صاحب:
چنانچــه قبــال اشــاره گردیــد مــا در متــام کشــور 

ــم  ــی کنی ــش م ــم و کوش ــی داری ــه فرهنگ ــار حلق چه

ــی  ــای فرهنگ ــه ه ــم حلق ــوز ه ــت رضورت هن در وق

ــرت  ــه از خــود دف ــم و هــر حلق خــود را گســرتش بدهی

ــیون  ــزی کمس ــرت مرک ــرگاه از دف ــکیالت دارد، ه و تش

فرهنگــی مــواد بــه دفاتــر حلقــه هــای فرهنگــی برســد 

بــاز آنهــا در مــورد توزیــع و نــرش آن بــه والیــت هــای 

ــواد  ــیاری از م ــد، و بس ــی کنن ــدام م ــود اق ــٔه خ مربوط

فرهنگــی را خــود دفاتــر حلقــه نیــز چــاپ و نــرش مــی 

ــدی  ــای عی ــام ه ــا، پیغ ــه ه ــی مجل ــل بعض ــد، مث کنن

ــای رضوری.  ــه ه ــایر اطالعنام ــربی و س ره

ســپس بــه نــام والیــان یــا معاونیــن شــان بــه هــر والیــت 

ــه شــام  ــواد ب ــالن م ــه ف ــی شــود ک ــوب نوشــته م مکت

رســیده در توزیــع آن همــکاری فرمائیــد و جــا دارد مــا 

در اینجــا از والــی صاحبــان و ســایر مســئولین نظامــی 

خــود تشــکر کنیــم کــه در ایــن بــاره بــا مناینــده هــای 

ــور آرزو  ــن ط ــرده و همی ــکاری ک ــا هم ــی م مطبوعات

داریــم کــه همــکاری بیشــرت داشــته باشــد تــا ایــن مــواد 

کــه قربانــی ملــت و مجاهدیــن مــا در آنجــا گنجانــده 

شــده بهــرت بــه مــردم عزیــز مــا برســد. 

بعضــی وقــت ایــن طــور هــم شــده کــه از طــرف دفاتــر 

حلقــه هــا و یا دفــرت مرکزی کمســیون فرهنگــی تعدادی 

از بــرادران را بــه تشــکیل فرســتاده و در ســیاحت علمی 

ــواد را در  ــن م و گشــت و گــذار در ســاحات مجاهدی

جاهــای مــورد نیــاز مــی رســانند. 

بــاز هــم از والــی صاحبــان، معاونیــن شــان و روســای 

بــا مناینــده هــای  کمســیون هــا آرزو داریــم کــه 

مطبوعاتــی در توزیــع همــکاری بفرماینــد چــرا کــه ایــن 

خانــه مشــرتک ماســت و چقــدر کــه اهــداف مشــرتک 

مــا بــه ملــت برســد هــامن قــدر ســبب خــوش نامــی و 

کامیابــی مــا مــی شــود.
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ادارهٔ مجله:
از مســایل فرهنگــی کــه بگذریــم از طریــق رســانه هــا 

دریافتیــم شــام ســفری بــه دوحــه قطــر و ســپس ســفر 

ــورد  ــن م ــر در ای ــتید اگ ــن داش ــور چی ــه کش ــمی ب رس

معلوماتــی داده شــود و اینکــه در ایــن ســفرها چــه 

ــد؟ ــب کردی ــی را تعقی اهداف

وثیق صاحب:
ــس از  ــه کــه شــام مســتحرض هســتید پ ــه، هامنگون بل

چندیــن مــاه متوالــی مذاکــره و گفتگــوی تیــم مذاکراتی 

ــه  ــس از ن ــی، و پ ــرف امریکای ــا ط ــالمی ب ــارت اس ام

بــار مذاکــرات مســتقیم، کــه بــزرگان سیاســی امــارت 

ــای  ــب و روزه ــیده و ش ــف کش ــیار تکلی ــالمی بس اس

زیــاد بــا امریکایــی هــا بــر موضوعــات مختلــف 

مخصوصــا بــر ختــم اشــغال، و عــدم اســتفاده از خــاک 

افغاســتان بــه تــاوان هیــچ 

ــت  ــی، زحم ــت بیرون جه

ــاد کشــیده شــده  هــای زی

متــام  باالخــره  و  بــود 

موافقــه  بــه  هــا  جهــت 

مســودٔه  کــه  رســیدند 

موافقــت نامــه را امضــاء و 

ــد ، از آنجــا  دســتخط کنن

مهــم  نشســت  آن  کــه 

ــه  ــام لحظ ــد مت ــود و بای ب

ــد،  ــی ش ــت م ــای آن ثب ه

از کمســیون فرهنگــی نیــز 

ــد نفــری  دعــوت شــد چن

بــه دوحــه )پایتخــت کشــور قطــر( ســفر کــرده و در آن 

مجلــس اشــرتاک کــرده و بــا کامــره و یادداشــت قلمــی 

آن روز را ثبــت کننــد؛ امــا بعــد از توئیــت ترامــپ، کــه 

ــل  ــرات کنس ــی مذاک ــم نهای ــو و مراس ــره لغ کل مذاک

شــد، مــا بــا اســتفاده از فرصــت در دوحــه بــا بســیاری 

ــم مذاکراتــی مالقــات و مجلــس  از اعضــای ارشــد تی

هــا داشــتیم کــه مشــکالت عمومــی مجاهدیــن و 

فعالیــت هــای کمســیون فرهنگــی و ســایر اداره هــا را به 

تفصیــل بــا بــزرگان دفــرت سیاســی بالخصــوص محــرتم 

مــال بــرادر آخنــد – حفظــه اللــه – رئیــس دفــرت سیاســی 

و معــاون سیاســی امــارت اســالمی رشیــک منودیــم.

ــا  ــرای م ــه ب ســپس محــرتم مــال صاحــب حفظــه الل

ــی  ــان را همراه ــن ایش ــفر چی ــا در س ــت ت گف

کنیــم و در آنجــا نیــز بســیار یــک ســفر پــر دســتاورد 

داشــتیم و در ضمــن مباحــث سیاســی کــه محــرتم 

مالصاحــب حفظــه اللــه و هئیــت همــراه شــان نظــر بــه 

ــا اســتفاده  ــز ب ــد مــا نی رشایــط سیاســی گفتگــو منودن

ــیون  ــی کمس ــای فرهنگ ــت ه ــاره فعالی ــت درب از فرص

ــم.  ــو کردی ــی گفتگ ــات ارشــد چین ــا مقام ــی ب فرهنگ

ادارهٔ مجله:
ــت  ــد، در معی ــرادر آخن ــال ب ــد م ــب بگویی از مالصاح

مقامــات  اینکــه  و  داشــته  احساســی  چــه  شــان 

کشــورهای خارجــی بــا ایشــان چگونــه برخــورد داشــته 

ــود؟ ــز از همــه بیشــرت جالــب ب ــرای شــام چــه چی و ب

وثیق صاحب:
تشــکر از شــام )بــا لبخنــد( یــک گــپ در دل مــا 

بــود کــه در بــارٔه محــرتم مالصاحــب مــال بــرادر 

ــه  ــم ک ــزی بگوی ــد چی آخن

ــوال  ــام س ــبختانه ش خوش

را  اش  واقعیــت  کردیــد، 

ــه  ــد روز ک ــم در چن بگوی

محــرتم  معیــت  در  مــا 

بــرادر  مــال  مالصاحــب 

 – اللــه  حفظــه   – آخنــد 

یــک  را  ایشــان  بودیــم 

ــر،  ــق، مدی ــخصیت الی ش

ــب  ــن، و صاح ــر، متی مدب

یافتیــم،  نیــک  صفــات 

الحمدللــه  مالصاحــب 

ــرکار  ــیار پ ــت و بس ــر و درای ــا تدبی ــرک، ب ــیار زی بس

ــرت سیاســی حضــور دارد  ــات در دف اســت، بیشــرت اوق

و بــا جهــت هــای مختلــف و اعضــای تیــم مذاکراتــی 

دیــدار و گفتگــو مــی کنــد، اگــر مســایل مذاکــره باشــد 

ــتان  ــدٔه افغانس ــورد آین ــد در م ــر نباش ــورد آن و اگ در م

و نظــام اســالمی بــا دوســتان گفتگــو مــی کنــد، و بــا 

ــوز و  ــای دلس ــخصیت ه ــی و ش ــای سیاس ــت ه جه

غمخــور کشــور گاه گاه مالقــات هــا داشــته و همــه را 

بــا پیشــانی بــاز و خورشویــی اســتقبال مــی کنــد.

در ســفر بــه چیــن، الحمدللــه مالصاحــب را مقامــات 

ارشــد کشــور چیــن بســیار در انــداز قــوی دیپلوماتیــک 

بیجینــگ  در  مــا  طیــارٔه  وقتــی  کردنــد،  اســتقبال 
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)پایتخــت کشــور چیــن( بــر زمیــن نشســت 

ــات  ــگ مقام ــی بیجین ــن امللل ــی بی ــدان هوای در می

ــه اســتقبال مالصاحــب  ــن ب ارشــد وزارت خارجــٔه چی

و هئیــت همــراه آمــده بودنــد، احضــارات درجــه یــک 

ــز  ــر بن ــا ده موت ــت ی ــا هش ــد و ب ــه بودن ــهر گرفت در ش

ــیاری  ــهر در بس ــرده در ش ــی ک ــب را همراه مالصاح

رسک هــا، پولیــس ترافیــک، راه را بــر روی کاروان 

مالصاحــب خلــوت کــرده و یــک اســتقبال شــاندار از 

ایشــان بــه عمــل آوردنــد کــه اگــر خالصــه بگویــم مثــل 

ــد. ــی کردن ــان پذیرای ــور از ایش ــس جمه ــک رئی ی

ــب  ــی جال ــن خیل ــفر چی ــن در س ــرای م ــه ب ــزی ک چی

بــود آن لحظــه بــه یــادم آمــد کــه روزگاری بعــد از آنکــه 

امریکایــی هــا کشــور مــا )افغانســتان( را اشــغال کــرد 

ــد  ــی گفتن ــه م ــد هم ــرون ش ــهرها بی ــا از ش ــام م و نظ

ــرد و  ــد ک ــد نخواه ــب رس بلن ــت طال ــچ وق ــر هی دگ

ــرس،  ــود و کســی از ت ــب در هــر جــا جــرم ب ــام طال ن

نــام طالــب را گرفتــه منــی توانســت؛ امــا آن روز برایــم 

بســیار جالــب بــود کــه یکــی از کشــورهای قدرمتنــد و 

ســوپر طاقــت منطقــه »چیــن« در یــک مراســم بســیار با 

شــکوه از محــرتم مالصاحــب و هئیــت همــراه پذیرایــی 

مــی کــرد ایــن همــه بــه برکــت خــون و قربانــی ملــت 

ــود کــه کشــور مهــم  ــا ب ــور م ــن غی ــوم و مجاهدی مظل

مثــل چیــن آنگونــه بــه مــا احــرتام مــی گرفــت.

ــی مهــم اســت از مالصاحــب،  ــٔه دگــر کــه خیل و نکت

ــی خــورد،  ــت خــود را م اینکــه ایشــان بســیار غــم مل

ــاب  ــا و جن ــرد م ــو ک ــرات را لغ ــپ مذاک ــی ترام وقت

ایمــل صاحــب در یــک مالقــات خصوصــی بــا ایشــان 

ــو  ــن لغ ــت ای ــب گف ــال صاح ــه م ــم ک ــته بودی نشس

ــت  ــون مل ــت چ ــویش نیس ــای تش ــچ ج ــرات هی مذاک

مــا شــجاع اســت و از جنــگ هرگــز منــی ترســد امــا 

چیــزی کــه ناگــوار اســت و مــرا آزار مــی دهــد اینســت 

کــه دشــمنان مــا بســیار بــی رحــم هســتند ملــت مــا را 

شــب و روز مببــاران مــی کننــد و بــر خــورد و کالن و 

زن و مــرد رحــم نــدارد و مراســم خوشــی و غــم مــا را 

بــا بــی رحمــی مببــاران کــرده و مرتکــب جنایــت مــی 

شــوند ایــن چیــز مــرا آزار مــی داد و خیلــی خوشــحال 

مــی شــدم اگــر مذاکــرات نتیجــه مــی داد چــون ملــت 

مظلــوم مــا مقــداری از رنــج و مصیبــت خــالص مــی 

شــد و بســیار خــوش داشــتم ملت خــود را خوشــحال 

ــه اکنــون نیــز تــالش خواهیــم کــرد  ببیننــم، البت

ــن کشــور را  ــٔه خونی ــق ممکــن معضل ــا از هــر طری ت

حــل کنیــم. ان شــاء اللــه تعالــی

ادارهٔ مجله:
و اگــر از کشــور چیــن خاطــره جالــب داریــد خــوش 

مــی شــویم بــا خواننــدگان مــا رشیــک کنیــد؟

وثیق صاحب:
ــره  ــک خاط ــا ی ــود ام ــیار ب ــفر بس ــا در آن س ــره ه خاط

ــهر  ــه در ش ــت ک ــود اینس ــب ب ــز جال ــا نی ــرای م ــه ب ک

ــر  ــادی و تعمی ــک آب ــار ی ــی کن ــن وقت »شــانگهای« چی

ــک  ــب نزدی ــه مالصاح ــن ب ــم م ــتاده بودی ــزرگ ایس ب

شــدم و گفتــم مالصاحــب ایــن مــردم بســیار پيرشفــت 

نکــرده انــد؟ ایشــان رسش را تــکان داده و گفــت بلــی 

واقعــا، گفتــم کاشــکی مــا هــم بتوانیــم روزی کشــور 

ــا  ــب ب ــرتم مالصاح ــم، مح ــاد کنی ــه آب ــود را اینگون خ

ــچ  ــل هی ــا، حداق ــی واقع ــد بل ــوزی گفتن ــیار دلس بس

نشــود هــامن تســهیالت اولیــه مثــل بــرق، گاز و رسک 

ــای  ــهولت ه ــایر س ــب و س ــا، مکات ــفاخانه ه ــا، ش ه

اولیــه و عــام املنفعــه را بــرای ملــت مظلــوم مــا فراهــم 

شــود هــم بســیار مهــم اســت.

ادارهٔ مجله:
تقاضــای مــردم مــا بــه رســانه هــای صوتــی و تصویــری 

ــت  ــدازی فعالی ــرای راه ان ــد ب ــاد اســت اگــر بفرمائی زی

هــای ســمعی و بــرصی چــه اقدامــات مهــم تــا حــاال 

شــده و در آینــده چــه پروگرامهایــی را روی دســت 

ــد؟ داری

وثیق صاحب:
در ایــن بــاره مــا بســیار تــالش کــرده و مــی کنیــم تــا از 

طریــق ســمعی و بــرصی متــام فعالیــت هــای جهــادی 

ــود  ــت خ ــه مل ــی ب ــوب و عال ــت خ ــا کیفی ــود را ب خ

از همیــن خاطــر در تشــکیالت  انعــکاس بدهیــم، 

یــک  بــرصی  و  ســمعی  ادارٔه  فرهنگــی،  کمســیون 

ــونل و  ــکیالت و پرس ــت و تش ــیع اس ــیار وس ادارٔه بس

ــاز هــم  ــرای شــان فراهــم کــرده و ب ــات بســیار ب امکان

ــدر  ــر ق ــه ه ــرا ک ــود چ ــم ش ــم فراه ــی کنی ــالش م ت

ــود  ــت خ ــه مل ــرصی ب ــمعی و ب ــق س ــم از طری بتوانی

ــکاس  ــود را انع ــت خ ــدای مظلومی ــان ص ــه جه و ب
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بدهیــم هــامن قــدر بــرای مــا ســبب خوشــحالی 

ــت.  ــت اس و موفقی

در بخــش ســمعی مــا اصــدارات صوتــی داریــم، 

ــن  ــرده و همچنی ــت ک ــایخ را ثب ــامء و مش ــر عل تقاری

ترانــه هــای حامســی و نعــت هــای حامســی شــاعران 

و ترانــه خــوان هــا را بازتــاب مــی دهیــم. در ایــن بخش 

ــم  ــه ه ــم ک ــت را داری ــدای رشیع ــو ص ــن رادی همچنی

ــه  ــور روزان ــای کش ــت ه ــیاری از والی ــون در بس اکن

نزدیــک بــه چهــار ســاعت نــرشات دارد و اخبــار یومیــه 

فارســی  و  پشــتو  زبــان  دو  در  را  روز  جریانــات  و 

ــم  ــی کنی ــالش م ــم ت ــاز ه ــه ب ــد ک ــی ده ــکاس م انع

استیشــن هــای قــوی تــر پیــدا کــرده و در جهــت ترقــی 

ــم.  ــانی کنی ــت رس ــرت خدم ــم بیش ــوز ه کار هن

در بخــش بــرصی و ویدیویــی ما در کنار ســه ســتدیوی 

ــاد و الهجــره( دگــر  ــع الجه ــاره، منب ــال خــود )االم فع

ــت  ــر اینس ــا ب ــالش م ــام ت ــته و مت ــز داش ــتدیوها نی اس

ــب  ــند ترتی ــب پس ــت و مخاط ــا کیفی ــای ب ــم ه ــه فل ک

داده و بــا کامــره هــای پیرشفتــه و روز ثبــت، و در 

ــم. ــرار دهی ــدان خــود ق ــه من ــار عالق اختی

ــف  ــاحات مختل ــه س ــتان را ب ــئول و دوس ــرادران مس ب

نظامــی، تعلیمــی و دعوتــی خــود فرســتاده و از آنجــا 

مصاحبــه هــای صوتــی، تصویــری و نوشــتاری را 

ــم. ــی دهی ــب داده و م ترتی

ــه ضمــن آنکــه  ــا الحمدلل ــق سوشــل میدی ــز از طری نی

اجتامعــی  صفحــات  در  مــا  رســمی  ســخنگویان 

از  بســیاری  هســتند  فعــال  تویــرت  در  بالخصــوص 

مبارزیــن اســالم خــواه مــا نیــز در صفحــات اجتامعــی 

یوتیــوب،  واتســاپ،  تلگــرام،  فیســبوک،  )تویــرت، 

ــده  ــای زن ــان ه ــه زب ــد و ب ــال ان ــتاگرام و ...( فع انس

ــا  ــی را ت ــا هامهنگ ــد و م ــرشات دارن ــوب ن ــیار خ بس

حــدود زیــاد بیــن گــروپ هــا و اکاونــت هــای مختلــف 

ــه ایجــاد  ــالش اســتیم ک ــاز هــم در ت ایجــاد کــرده و ب

کنیــم، و در ایــن بــاره بــار بــار خــود دشــمن نیــز 

ــا  ــات از م ــش تبلیغ ــان در بخ ــه طالب ــرده ک ــرتاف ک اع

ــت.  ــش اس پی

ــن  ــتند و در ای ــن هس ــاعته آنالی ــا ۲۴ س ــخنگویان م س

ــته  ــد خس ــدا کن ــرتاف دارد، )خ ــود اع ــمن خ ــاره دش ب

نشــده باشــید مــن بــرای شــام یــک چیــز بیــان 

ــانه  ــی از رس ــش( یک ــت پی ــد وق ــه چن ــم ک کن

هــای دشــمن گفــت کــه طالبــان در مــدت کــم پــس 

ــد  ــی کنن ــرش م ــود ن ــایت خ ــربی را در س ــه خ از اینک

انعــکاس خــرب آنهــا در ظــرف مــدت ۲۲ یــا ۲۵ دقیقــه 

از بــس هامهنــگ فعالیــت دارنــد در رسخــط خربهــای 

ــرد. ــرار مــی گی مهــم رســانه هــای جهــان ق

ــات  ــن از مقام ــک ت ــی از ی ــش وقت ــت پی ــد وق و چن

رژیــم کابــل پرســیده شــد کــه طالبــان چــرا در بخــش 

تبلیغاتــی از شــام پیــش اســت وی گفتــه بــود کــه 

تشــکیالت شــان زیــاد اســت و در حــدود ۲۲۰۰ نفــر 

ــا از  ــت ام ــداد نیس ــن تع ــه ای ــد حاالنک ــونل دارن پرس

بــس دوســتان و همــکاران مــا هامهنــگ و بــا اخــالص 

ــیار  ــا بس ــت م ــمن فعالی ــم دش ــد در چش ــت دارن فعالی

ــه راســتی کــه  ــوم مــی شــود، و ب کالن و گســرتده معل

کامیابــی هــامن اســت کــه دشــمن خــود اعــرتاف کنــد؛ 

ــه االعــداء«. ــا شــهدت ب »الفضــل م

ادارهٔ مجله:
 ایــن یــک مصاحبــه اختصاصــی از طــرف مجلــه 

حقیقــت به مناســبت ســالنامه ششــم آن اســت شــام در 

ارتبــاط بــه مطبوعــات و مجلــه هــای امــارت اســالمی 

ــه حقیقــت و  ــرای ادارٔه مجل چــه نظــر داشــته و اگــر ب

خواننــدگان آن کــدام پیغــام خــاص داریــد اســتفاده مــی 

کنیــم؟

وثیق صاحب:
بســیار خوشــحال اســتم کــه ششــمین ســالنامٔه مجلــٔه 

وزیــن حقیقــت را پیــش رو داریــم، یقینــا جــای بســی 

افتخــار اســت کــه در زبــان دری ایــن مجلــه را داریــم، 

مــا از کار ادارٔه مجلــه و همــکاران بســیار خوش اســتیم 

کــه مجلــه همیشــه رس وقــت و بــا ابتــکارات جدیــد و 

جالــب، چــاپ و نــرش مــی شــود، ایــن از اثــر اخــالص 

دوســتان در ایــن مجلــه هســت و همیــن طــور آرزوی 

موفقیــت بیشــرت بــرای مجلــٔه حقیقــت و ســایر مجلــه 

هــا و مطبوعــات امــارت اســالمی را دارم. 

یــک امتیــاز مجلــٔه حقیقــت اینســت کــه عطــش 

فرهنگــی والیــات شــاملی مــا را تــا حــدودی برطــرف 

ــتیم و  ــوش هس ــت خ ــن باب ــا از ای ــت و م ــرده اس ک
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ــن  ــه ای ــد اســت ک ــه امی ــوز هــم ان شــاء الل هن

ــد.  ــه بدرخش مجل

بــه خواننــدگان مجلــه و همینطــور بــه اداره و کارکنــان 

آن، توصیــه مــن اینســت کــه هنــوز هــم ســعی و تــالش 

ــای  ــت ه ــله فعالی ــد و سلس ــکارات جدی ــا ابت ــد ت کنن

ــا  ــق ب ــد و مطاب جالــب و خواندنــی را در مجلــه بیاورن

ذوق مخاطبیــن خــود نــرشات داشــته باشــد.

مجلــه، الحمدللــه در سوشــل میدیــا و آنالیــن نیــز 

خــوب درخشــیده و در اکاونــت هــای مختلــف و 

ــه  ــن مای ــم و ای ــی بین ــای آن را م ــه ه ــا مقال ــایت ه س

خرســندی ماســت.

ادارهٔ مجله:
ــره  ــت روز م ــد فعالی ــب بفرمایی ــوی صاح ــرتم مول مح

شــام چگونــه ســپری مــی شــود و بــرای جامعــه و اهــل 

فکــر و اندیشــٔه کشــور چــه گفتنــی خــاص داریــد؟

وثیق صاحب:
ــم و  ــی بری ــه رس م ــاص ب ــط خ ــه در رشای از آنجائیک

کارهــای مــا عمومــا نامعلــوم و همیشــه در حــال تغییــر 

ــی  ــفرها م ــا س ــت ه ــود فعالی ــر بهب ــه خاط ــت و ب اس

داشــته باشــیم لــذا تنظیــم االوقــات خــاص نــدارم، امــا 

ــا  ــود را ت ــای خ ــت ه ــم وق ــی کن ــش م ــم کوش ــا آنه ب

حــدود زیــاد منظــم کنــم، بنــده بعــد از منــاز صبــح و 

اذکار و ادعیــه ابتــداء بخاطــر اهمیــت کارهایــم، اخبــار 

مهــم رســانه هــا، و ویــب ســایت هــای خــود را مــرور 

کــرده چیــک مــی کنــم کــه کــدام چیــزی رضوری 

نیامــده باشــد و در حــدود نیــم ســاعتی مــرصوف مــی 

ــم، ورزش  ــی کن ــپورت م ــتا س ــا ناش ــپس ت ــوم؛ س ش

واقعــا بــه ســالمتی روح و جســم آدم کمــک مــی کنــد 

وقــت باشــد ســپورت را قضــا منــی کنــم، ســپس امــور 

ــکالت  ــه مش ــا ک ــرم، از آنج ــی ب ــش م ــه پی ــه را ب یومی

دوســتان و رضوریــات اداره و پرســونل نســبتا زیــاد 

اســت واتســاپ و ایمیــل هــای خــود را چیــک کــرده و 

تــا حداالمــکان بــه رفــع رضوریــات اولیــه مــی پــردازم. 

توصیــه ام بــه متــام دوســتان اینســت کــه حتــام بــرای 

ــته  ــام داش ــم و انتظ ــک نظ ــود ی ــات خ ــت اوق مدیری

ــان  ــز انس ــن چی ــا ارزش تری ــت ب ــه وق ــرا ک ــند چ باش

ــی بگــذرد. اســت کــه خوبســت بســیار قیمت

ــه  ــه متوج ــا هم ــکاران م ــتان و هم ــود دوس ــه نش مبالغ

کارهــای خــود هســتند و آنهــا روز رخصتــی و 

جمعــه و غیــره ندارنــد، بارهــا اینطــور شــده 

کــه مــن خــربی را در یــک بجــه شــب، یــا ســه بجــه و 

چهــار بجــه در ســایت آپدیــت کــرده و یــا در یــک کار 

فرهنگــی خــود را مــرصوف کــردم چــرا کــه همــه وقــت 

خــود را بــه کارهــای خــود اختصــاص داده ایــم و آن را 

ــم. ــه خــود مــی دانی ــٔه اولی وظیف

ــه  در قســمت دوم ســوال شــام بایــد بگویــم، هامنگون

کــه مســتحرض هســتید اشــغالگران بــا تجــاوز بــه 

ــغال  ــا را اش ــی م ــدات و اراض ــا رسح ــا تنه ــور م کش

ــز  ــا را نی ــت م ــن مل ــگ و ذه ــا فرهن ــه آنه ــد بلک نکردن

اشــغال کــرده و تهاجــم شــان تنهــا نظامــی نبــوده بلکــه 

ــی  ــچ کس ــر هی ــروز ب ــت و ام ــوده اس ــز ب ــی نی فرهنگ

پوشــیده نیســت کــه جنــگ مهــم جنــگ تبلیغات اســت 

ــم  ــه آرزو داری ــم و اندیش ــر، قل ــل فک ــام اه ــا از مت م

ــا  ــا یکج ــه ه ــام عرص ــد در مت ــرادران مجاه ــا ب ــه ب ک

ــود،  ــان خ ــود، ج ــم خ ــا قل ــد ب ــی توانن ــر م ــوند اگ ش

مــال خــود، فکــر خــود و یــا هــر چیــز دگــر بــه جهــاد 

جــاری کمــک کننــد دریــغ نکــرده و همــکاری مناینــد 

بالخصــوص در بخــش هــای فکــری و دعوتــی بــا مــا 

همــکاری کــرده و از نظریــات و پیشــنهادات خــود مــا 

ــٔه کــه پیــرشوی آن را  ــا جامع ــد یقین را مســتفید بگردانن

ــاکام منــی شــود  اهــل فکــر و اندیشــه داشــته باشــد ن

ــا  ــامت داشــته باشــد ام ــد در زندگــی نامالی و هــر چن

ــد. ــد ش ــروز خواهن ــره پی باالخ

ادارهٔ مجله:
 بســیار خــوش شــدیم از اینکــه وقــت خــود را در 

اختیــار مــا و خواننــدگان عزیــز مــا قــرار دادیــد؟

وثیق صاحب:
ــق  ــه متعــال از شــام هــم راضــی باشــد کــه از طری الل

ــا  ــود را ب ــام خ ــا پی ــا م ــدید ت ــیله ش ــود وس ــٔه خ مجل

خواننــدگان و ملــت عزیــز خــود رشیــک کنیــم، بنــده 

موفقیــت هــای روز افــزون بــرای شــام و مجلــٔه شــام 

ــان اســتدعا داشــته و موفقیــت و کامیابــی  را از رب من

ــرت آرزو دارم. ــا و آخ ــی دنی ــام را در زندگ ش

پایان.
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همزمــان بــا یــورش نظامــی نیروهــای اشــغالگر، 

ــاز  ــور آغ ــن کش ــر ای ــز ب ــدید نی ــی ش ــورش فرهنگ ی

گردیــد. رادیوهــا، تلویزیــون هــا و رســانه هــای مختلف 

چاپــی، ســمعی و بــرصی بــه حامیــت و متویــل مــادی 

و معنــوی اشــغالگران آغــاز بــه فعالیــت هــای گوناگون 

کردنــد. تبلیغــات علیــه مجاهدیــن، نرش و پخــش افکار 

دموکراســی و آزادی )بــی بنــد و بــاری(، فســاد اخالقــی 

ــی  ــن زمان ــت. ای ــش یاف ــه روز افزای ــی روز ب و اجتامع

بــود کــه زمیــن و آســامن در اختیــار مطبوعــات دشــمن 

ــز  ــاره هــای دشــمن نی قــرار داده شــده بــود و حتــی طی

ــی  ــرد و برخ ــی ک ــکاری م ــان را هم ــتا آن ــن راس در ای

ــی  ــاب م ــن پرت ــه زمی ــوا ب ــی را از ه ــات نظام از اعالن

ــات  ــن مطبوعــات نرشی ــو آزادی در راس ای کــرد. رادی

ــرد و  ــاز ک ــودرا آغ ــاعتهء خ ــار س ــت و چه بیس

ــق  ــتان از طری ــل افغانس ــاص در داخ ــای خ پایگاهه

مــوج هــای FM دســت بــه تبلیغــات شــدید علیــه 

مجاهدیــن مــی زدنــد. 

ــه  ــوان مقابل ــی ت ــع زمان ــن مقط ــالمی در ای ــارت اس ام

فرهنگــی را نداشــت و جبهــات نظامــی نیــز منظــم 

نبــود. ایــن خــال باعــث شــده بــود کــه خربهــای یــک 

ــانیده  ــان رس ــام جه ــه مت ــمن ب ــب دش ــه از جان جانب

ــان  ــلامنان جه ــمول مس ــان بش ــه جه ــود و در نتیج ش

پنداشــتند کــه دیگــر نــام و نشــانی از طالــب و مســلامن 

در افغانســتان باقــی منانــد. گــامن بــه ایــن مــی رفــت 

کــه افغانســتان دیگــر مبــدل بــه یــک ایالــت امریکایــی 

ــت  ــد داش ــرأت نخواه ــی ج ــده کس ــد و در آین گردی

)مضمون ویژه به مناسبت ششمین سال مجلهٔ وزین حقیقت(

به قلم نویسنده و تحلیلگر سیاسی: احمد فارسی

سفر رفهنگی امارت اسالمی
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نامــی از اســالم و مســلامنی بگیــرد و 

ــی،  ــه بنیادگرای ــم ب ــر مته ــورت دیگ در ص

ــا بــه گوانتانامــو  تروریــزم و طالــب شــده، ی

منتقــل مــی گــردد و یــا هــم در زنــدان هــای 

مخفــی و تاریــک دیگــری مــی افتــد کــه نــه 

آنجــا قانونــی بــرای انســانیت و برشیــت دارد 

ــان  ــارهء زندانی ــه مرجعــی اســت کــه درب و ن

آنجــا بپرســد.

بعــد از مــرور زمانــی آهســته آهســته امــارت 

اســالمی آغــاز بــه منظــم ســاخنت تشــکیالت 

و صفــوف خــود منــود و بــه همیــن سلســله 

کمیســیون فرهنگــی نیــز تشــکیل یافــت. 

ــدم  ــا ع ــه ب ــیون مواج ــن کمیس ــل ای در اوای

تجربــه و نبــود وســایل بــود زیــرا ایــن جنــگ 

آســان و کوچکــی نبــود کــه کمیســیون نــوزادی بتوانــد 

ــف  ــد و موق ــارز کن ــل تب ــکل عاج ــه ش ــل آن ب در مقاب

ــا  ــد ب ــگ جدی ــد. جن ــاذ منای ــی را اتخ ــوی ی ــی ق دفاع

وســایل متمــدن کــه همــه در اختیــار دشــمن قــرار 

داشــت آغــاز گردیــده بــود. مجاهدیــن امــارت اســالمی 

ــان  ــا جه ــرت ب ــارف بیش ــطحی تع ــنایی س ــز آش ــه ج ک

انرتنــت و وســایل اجتامعــی یــی کــه در آن زمــان بــود 

نداشــتند و منــی دانســتند از کجــا آغــاز کننــد. باالخــره 

تصمیــم بــر آن شــد تــا امــارت اســالمی صفحــهء 

ــار  ــق اخب ــن طری ــد و از ای ــال کن ــودرا فع ــی خ انرتنت

امــارت اســالمی را بــه گــوش هموطنــان و جهــان 

برســاند. امــا ایــن هــم گام ســاده و آســانی نبــود بلکــه 

بــه افــراد بــا تجربــه و متخصــص نیــاز داشــت تــا ایــن 

ســنگر را از نقطــهء صفــر آغــاز کننــد و در مقابــل قــوی 

ــد  ــتادگی کنن ــمنی ایس ــن دش ــم تری ــی رح ــن و ب تری

ــن نظامــی و  ــان مبارزی ــق می ــه عــدم تفری ــد ب کــه معتق

ــت.  ــی اس ــن فرهنگ مبارزی

خالصــه اینکــه نــرشات انرتنتــی امــارت اســالمی آغــاز 

گردیــد امــا خیلــی بــه زودی مــورد آمــاج حمــالت 

دشــمن قــرار گرفــت و بــا مرور چنــد روزی یکبــار مورد 

شــکار دشــمن قــرار مــی گرفــت. ایــن حالــت، دنیــا را 

بــه جایــی رســانیده بــود کــه مســلامنان هیــچ خــربی از 

ــارزه و  ــتند و از مب ــن نداش ــالمی و مجاهدی ــارت اس ام

مقابلــه بــا اشــغالگران مایــوس شــده بودنــد. نگارنــدهء 

ایــن ســطور در ایــن زمــان در یکــی از مجالــس در 

خــارج از کشــور کــه اتبــاع کشــورهای مختلــف در آن 

حضــور داشــتند از موجودیــت مجاهدیــن، مقاومــت، 

پیرشفــت هــا، تلفــات وارده بــه دشــمن و غیــره ســخن 

ــب  ــس تعج ــن مجل ــرای حارضی ــی ب ــه خیل ــت ک گف

ــرست در  ــی و م ــار خوش ــال آث ــن ح ــود و در عی آور ب

چهــره هــای همــهء شــان منایــان گردیــد. آنــان رصاحتــا 

گفتنــد کــه مــا گــامن کردیــم کــه دیگــر نــام و نشــانی 

از مجاهــد و طالــب منانــده اســت و افغانســتان کامــال 

توســط خارجــی هــا تســخیر گردیــده اســت. نگارنــده 

در جــواب، آنــان را از حقایــق بــا خــرب ســاخته و 

اضافــه منــود کــه جهــان اســالم بایــد مطمــن باشــد کــه 

خداونــد متعــال نگهــدار دیــن خــود اســت و افغانســتان 

هرگــز اشــغال را منــی پذیــرد. شــاید ایــن اشــغال زمــان 

گیــر باشــد امــا ممکــن نیســت کــه خــاک، آب و هــوای 

افغانســتان بقــای اشــغالگر را در خــود بپذیــرد و امــروز 

یــا فــردا اشــغالگر مجبــور بــه تــرک ایــن کشــور خواهــد 

شــد. 

ســالها گذشــت و ســفر فرهنگــی امــارت اســالمی 

سالها گذشت و سفر فرهنگی امارت اسالمی 
نیز جریان داشت. در طول این سالها، تجربه 
های جدید حاصل گردید، ستاره های درخشان 
صفحات  گردیدند.  مطبوعات  آسمان  وارد 
انترنتی مجاهدین افزایش یافته و قوی شد. 
دیگر  مطبوعاتی  گوناگون  و  مختلف  وسایل 
در  بصری  و  سمعی  انترنتی،  چاپی،  از  اعم 
دسترس مجاهدین قرار گرفت و با استفاده 
از این وسایل سنگر فرهنگی امارت اسالمی 

گرم و گرم تر شد. 
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ــن  ــان داشــت. در طــول ای ــز جری نی

ســالها، تجربــه هــای جدیــد حاصــل 

گردیــد، ســتاره هــای درخشــان وارد آســامن 

ــی  ــات انرتنت ــد. صفح ــات گردیدن مطبوع

مجاهدیــن افزایــش یافتــه و قــوی شــد. 

ــی  ــون مطبوعات ــف و گوناگ ــایل مختل وس

دیگــر اعــم از چاپــی، انرتنتــی، ســمعی 

قــرار  در دســرتس مجاهدیــن  بــرصی  و 

گرفــت و بــا اســتفاده از ایــن وســایل ســنگر 

فرهنگــی امــارت اســالمی گــرم و گــرم تــر 

شــد. حکایــت بــه جایــی رســید که دشــمن 

امــارت  مطبوعــات  کــه  کــرد  اعــرتاف 

اســالمی قویــرت از مطبوعــات آنــان اســت. دشــمن 

اظهــار نگرانــی کــرد کــه ســخنگویان امــارت اســالمی 

ــار  ــن اخب ــازه تری ــد ت ــی توانن ــه م ــد ثانی ــالل چن در خ

ــانند در  ــان برس ــام جه ــه مت ــودرا ب ــور خ ــع کش و وقای

ــای بیشــرت  ــی ه حالیکــه اشــغالگران بخاطــر دروغ باف

و فلــرت کــردن حقایــق منــی تواننــد خربهــای فــوری را 

ــازند.  ــرش س منت

وقتــی فــرا رســید کــه امــارت اســالمی در پهلــوی 

ــی  ــنگر خیل ــود، س ــی خ ــی و سیاس ــنگرهای نظام س

قــوی و مســتحکم فرهنگــی را دارا باشــد. در ایــن 

ســنگر اکنــون للــه الحمــد چندیــن صفحــات انرتنتــی، 

نرشیــات چاپــی بشــمول مجلــه هــا و جرایــد، صدهــا 

ــس  ــر، فی ــم از تیوت ــف اع ــی مختل ــات اجتامع صفح

بــوک، و کانــال هــای تلگــرام شــدیدا شــب و روز 

مشــغول رســانیدن حقایــق بــه جهــان مــی باشــند. 

اکنــون زمــان آن گذشــت کــه خربنــگاران و رســانه 

هــا یــک جانبــه تبلیغــات منــوده و دروغ هــای 

شــاخدار خــودرا بــدون انــدک تشــویش و احســاس 

ــانند.  ــرش برس ــه ن ــی ب ــی و وجدان ــئولیت ایامن مس

ــگاران  ــه خربن ــت ک ــم گذش ــت آن ه ــه وق چنانچ

مخلــص و صــادق از خــوف و بیــم ادارات امنیتــی 

نتواننــد بــا ســخنگویان امــارت در متــاس باشــند و 

بــه معلومــات و اخبــار امــارت اســالمی دسرتســی 

داشــته باشــند و یــا در جریــان تهیــه راپــور هــا و 

اخبــار خــود از آن نقــل قــول کننــد. بلکــه للــه الحمــد 

نیرومنــدی و قــوت مجاهدیــن تــا جایــی رســیده اســت 

ــه  ــور آزادان ــران ام ــل گ ــی و تحلی ــن سیاس ــه مبرصی ک

مــی تواننــد در مطبوعــات تحــت کنــرتول دشــمن  کــه 

ــه حامیــت مالــی، مــادی و معنــوی دشــمن فعالیــت  ب

دارنــد آراء و مواقــف امــارت اســالمی را بیــان دارنــد و 

از صــدق، راســتی و دســت آوردهــای امــارت اســالمی 

ــد. ــخن بگوین س

از جملــه وســایل فــوق الذکــر مجلــهء وزیــن حقیقــت 

ــه  ــال ب ــش س ــوره از ش ــامره پ ــن ش ــا ای ــه ب ــت ک اس

ــه  ــان هم ــا در می ــت ه ــش حقیق ــرش و پخ ــا ن ــو ب اینس

ــگاه  ــت و جای ــال محبوبی ــمول اطف ــه بش ــراد جامع اف

ــت  ــان واقعی ــا بی ــدا کــرده اســت و ب خــاص خــودرا پی

هــا، تحلیــل هــای زیبــا، مقــاالت و نوشــته هــای 

ــی گاه  ــه خال ــت ک ــته اس ــف توانس ــندگان مختل نویس

ــی  ــارزات فرهنگ ــای اول مب ــال ه ــه در س ــی را ک بزرگ

ــد پــر منایــد. تنــوع در مقــاالت و  احســاس مــی گردی

تا  مجاهدین  قوت  و  نیرومندی  الحمد  لله 
سیاسی  مبصرین  که  است  رسیده  جایی 
در  توانند  می  آزادانه  امور  گران  تحلیل  و 
به  که  دشمن   کنترول  تحت  مطبوعات 
حمایت مالی، مادی و معنوی دشمن فعالیت 
دارند آراء و مواقف امارت اسالمی را بیان 
دارند و از صدق، راستی و دست آوردهای 

امارت اسالمی سخن بگویند.
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نوشــته هــای ایــن مجلــه، دیزایــن 

افــزودن  آن،  دلچســپ  و  جدیــد  هــای 

مســائل جدیــد و نــو آوری هایــی کــه توســط 

ــد از  ــی یاب ــام م ــه انج ــن مجل ــئولین ای مس

ــه  ــد ب ــی توان ــه م ــت ک ــائلی اس ــه مس جمل

ــد.  ــرت بیافزای ــت آن بیش ــی و محبوبی زیبای

موجودیــت چنیــن نرشیــات، اخــالص و 

ــئولین و  ــر مس ــتگی ناپذی ــای خس ــالش ه ت

ــالمی  ــارت اس ــزرگان ام ــل ب ــت کام حامی

ــن حقیقــت  از ســنگر فرهنگــی منایانگــر ای

ــه  ــتان ن ــالمی افغانس ــارت اس ــه ام ــت ک اس

ــر  تنهــا در میــدان نظامــی پیشــتاز بــوده و تی

آن، للــه الحمــد، رســایی بــه هــر هــدف 

را دارد بلکــه میــدان هــای دیگــر همچــو 

سیاســی، فرهنگــی، اجتامعــی، تعلیــم و تربیــه و غیــره 

ــر از آن فعالیــت  ــی و باالت ــز در مســتوای خیلــی عال نی

ــه  ــن هم ــدف از ای ــت. ه ــی رف ــه تصــور آن م ــد ک دارن

ــت هــای چشــمگیر ســنگر فرهنگــی  ــات و فعالی خدم

علیــه  مقاومــت  و  مبــارزه  اســالمی هامنــا  امــارت 

اشــغال و اجیــران داخلــی، بیــان حقایــق و واقعیــت ها، 

رســانیدن اخبــار تــازه و صــادق، دفــاع از ارزش هــای 

اســالمی و افغانــی، مبــارزه بــا فســاد اخالقــی و لجــام 

ــایهء  ــر س ــق زی ــیختگی در مناط گس

اشــغال و ادارهء اجیــر کابــل مــی 

باشــد کــه اینهمــه را امــارت اســالمی 

وجیبــهء دینــی خــود در مقابــل ملــت 

رنجدیــده و مظلومــی مــی پنــدارد از 

دو دهــه بــه اینســو نــه تنهــا از نعمــت 

ــه  ــد بلک ــروم ان ــی مح ــت و آرام امنی

ــادات  ــگ، ع ــن، فرهن ــغالگران دی اش

ــورش  ــورد ی ــز م ــان را نی ــد آن و تقالی

ــوی  ــان را بس ــع آن ــرار داده و مجتم ق

ــانند.  ــی کش ــی م ــی و گمراه بدبخت

ان شــاء اللــه کــه بــا اخــالص بیشــرت، 

ــئولین  ــبانه روز مس ــای ش ــالش ه ت

ــوص  ــلامن بخص ــت مس ــکاری مل ــنگر و هم ــن س ای

جوانــان بــا هــدف و قلــم بدســت، کمیســیون فرهنگــی 

امــارت اســالمی بــا افزایــش فعالیــت هــای خــود هــم 

شــانه بــا بــرادران مجاهــد خــود در ســنگر هــای نظامــی 

علیــه اشــغالگران و اجیــران داخلــی آنــان مــی رزمــد و 

هرگــز اجــازه منــی دهــد تــا ایــن اهــداف و مــرام هــای 

شــوم و بــه دور از ارزش هــای انســانی و دینــی آنــان در 

مجمتــع افغانــی مــا پیــاده گــردد.  

اخالص و تالش های خستگی ناپذیر مسئولین 
از  اسالمی  امارت  بزرگان  کامل  حمایت  و 
سنگر فرهنگی نمایانگر این حقیقت است که 
تنها در میدان  نه  افغانستان  امارت اسالمی 
الحمد،  لله  آن،  تیر  و  بوده  پیشتاز  نظامی 
رسایی به هر هدف را دارد بلکه میدان های 
اجتماعی،  فرهنگی،  سیاسی،  همچو  دیگر 
تعلیم و تربیه و غیره نیز در مستوای خیلی 
عالی و باالتر از آن فعالیت دارند که تصور آن 

می رفت. 
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نفوس ۳۵ میلیونی کُرد ها در کشور های ایران، 

ترکیه، عراق و سوریه زندگی می کنند که در صفحه 

آن  اند، واین  برای خود دولت ویژه نساخته  تاریخ  ای  

آرزو و آرمان شان است که در قلب همه بزرگان گذشته 

اینها نیز بود، اینها فقط امارت های کوچک  بنام های 

امارت بدرخانی، و امارت مروانی را در تاریخ ساخته 

است، کُردها در زمان خالفت خلیفه ای دوم )حرضت 

عمر فاروق رضی الله عنه(  به دین اسالم مرشف شدند، 

و یک منطقه مهم شان را مسلامنان فتح منودند، و بعد 

از این مدت اینها مثل قبیله های دیگر عرب ها زندگی 

می کنند.

تاریخ خود چهره های مهم هم دارند، مثل   کردها در 

صالح الدین ایوبی، و شیخ االسالم ابن تیمیه )رحمهم 

الله( که تاریخ دانان این هر دو را کردی یاد می کنند، 

این  از  اوایل قرن شانزدهم میالدی  خالفت عثامنی در 

سبب به کردها امتیاز بلند داده بود که کردها در مقابل 

صفوی های شیعه مقابله منودند، اما در میان سالهای 

۱۹۱۴م و ۱۹۱۸ م خالفت عثامنی در وقت مشکالت 

ذات البینی، کردها هم مثل عرب های دیگر بر 

دسایس  و  ها  توطئه  به  دست  اسالمی  خالفت  علیه 

زدند.

ها  امپراطوری  خدمت  در  گذشته  سال  صد  در  کردها 

بود، در سال ۱۹۱۸م به رهربی محمود حفید برزنجی 

بر علیه خالفت عثامنی با برطانوی ها کمک منودند، و 

بر ضد خالفت اسالمی یک لواء را به نام لواء السلیامنیه 

منسجم منود، که این لواء مدت زیاد دوام نکرد، و در 

سال ۱۹۲۲م از بین برده شد.

کًردها بر ضد خالفت عثامنی در خدمت برطانیوی ها !

همکاری  برطانَویها  با  کردها  برزنجی  رسکردگی  به 

دولت  یک  ساخنت  وعده  کُردها  به  برطانویها  منودند، 

ویژه را دادند، اما در ماه جوالی سال ۱۹۲۳ م برطانیه 

در آن وقت  کردها را تنها گذاشتند، وقتی که در شهر 

لوزان، یک معاهده دستخط شد.

جنگ   متحدین  بین  لوزان  شهر  در  لوزان  ای  معاهده 

های  مرز  آن  در  که  شد،  امضاء  ترکیه  و  اول  جهانی 

بلغاریا و یونان با ترکیه معلوم شدند، و همچنان دعوای 

ُکردها در صد سال گذشته ...! 
نویسنده :  قاری سعید خوستی 

مترجم:  حبیب هللا حیدری
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ترکیه بر مناطق  قربص عراق و شام لغو شد، در 

آن  لغو شد،  هم  سیفر  ای  معاهده  لوزان  ای  معاهده 

معاهده ای که به کردها وعده ای دولت اختصاصی داده 

شده بود.

بعد از معاهده ای لوزان کردها به رهربی برزنجی دوباره 

به مقاومت مسلحانه رشوع منودند، که تا سال ۱۹۳۱ 

م دوام منود.

کردها از طرف برطانویها پنج بار پی هم در میدان نربد 

رها شدند.

کردها در مقابله با ایران در خدمت روسها:
در سال ۱۹۳۲ رهربی مقاومت مسلحانه ای کردها را 

از  بعد  به عهده گرفتند، که  برزنجی  احمد و مصطٰفی 

جنگ های دور و دراز شهر های اربیل و بادینان عراق 

را تحت کنرتول خود در آوردند، این بار روسها با کردها 

برایشان می سازد،  را  اختصاصی  دولت  که  کرد  وعده 

کردها در ایران هم مناطق زیادی را به دست آوردند.

روسها با محمد رضا پهلوی مشکالتی داشتند، و کردها 

اعالن منایند،  دولت مستقل  تا  تشویق می منودند   را 

در  که  بود  ها  کوشش  هامن  کنند،  می  کمک  آنها  و 

۲۲ جنوری  سال ۱۹۴۶ م قاضی محمد به همکاری 

روسها برای همه ای کردها بنام جمهوری مهاباد دولت 

ویژه را اعالن منود.

 دولت شاهی ایران با روسها معاهده ای نفت را امضاء 

کردها  حامیت  از  روسها  اش  عوض  در  که  منودند، 

در   را  کردها  روسها  شد،  همچنین  که  بکشند،  دست 

میدان گذاشتند، و دولت شاهی ایران علیه کردها جنگ 

را رشوع منود که جمهوریت مهاباد را بعد از ۱۱ ماه  

ایران  رسنگون کرد، قاضی محمد در منطقه ای مهاباد 

در محرض عام به دار آویخته شد.

کردها بر علیه عراق، در خدمت اسرائیل :
بارزانی ها در سال ۱۹۴۸ م با دیوید بن گوریون نخست 

وزیر ارسائیل روابط ساختند، ارسائیلی ها میخواستند، 

تا مرز رشقی خود را با استفاده از کردها حفاظت کند، 

منود،   رشوع  را  کردی  جنگجویان  آموزش   ارسائیل 

به  داده  آموزش  آشکارا  را  کردی  جنگجوهای  موساد 

مناطق کرد نشین می فرستاد.

 بعد از انقالب کردها در سال ۱۹۵۸م حکومت عراق 

ودر  پذیرفت،  را  کردها  حقوق  معاهده  یک  در 

سال ۱۹۷۰م که معاهده ای دیگر بین حکومت صدام 

رسامً  عراق  در  کردها  شد،  دستخط  کردها  و  حسین 

دست  ارسائیل  با  دوستی  از  کردها  مگر  شدند،  قبول 

بردار نشدند، ودر مقابل حکومت صدام حسین، کردها 

با ارسائیل دست بدست هم دادند.

روابط فعلی بین کردها و ارسائیل از هامن وقت جاری 

و  است،  کردستان  از  ارسائیل  نفت  فیصد   ۷۵ است، 

ارسائیل در کردستان رشکت های بزرگی نفتی دارد.

بعد از این بین دو رهرب کردها جالل طالبانی و مسعود 

بارزانی جنگ ذات البینی بر رس قدرت رشوع شد، که 

هزارها تن از طرفین کشته شدند.

کردها بر علیه حکومت عراق، در خدمت 
خمینی:

در سال ۱۹۸۰م در میان حکومت صدام حسین و ایران 

و  طالبانی  جالل  بین  خمینی  که  آمد،  میان  به  جنگ 

مسعود بارزانی صلح منود، و هردو را بر علیه حکومت 

عراق و به کمک خود تشویق منودند، کردها با حامیت 

ایران علیه حکومت عراق جنگ را آغاز منودند، که در 

بر شهر حلبچه کرد نشین  سال ۱۹۸۸م صدام حسین 

با استفاده از سالح کیمیاوی حمله منود، در این حمله 

هزاران تن از کردها کشته شدند.

حامیت  ایران  از  تنها  کردها  ایران  و  عراق  جنگ  در 

مالی،  حامیت  ارسائیلی  دولت  از  بلکه  شدند،  منی 

شدند، چون حکومت  می  نیز  آموزشی  و  تسلیحاتی، 

هراس  در  سخت  حسین  صدام  حکومت  از  ارسائیلی 

بود.

کردها بر ضد عراق در خدمت ائتالف 
آمریکائی:

کویت   آزادی  برای  آمریکایی  ائتالف  سال ۱۹۹۱م  در 

را  تا کویت  حمله منودند، قوای عراقی مجبور شدند 

)مسعود  باز هم رهرب کردها  این وقت  در  کنند،   ترک 

در  کردها  و  کرد،  را  آمریکایی  ائتالف  کمک  بارزانی( 

کنار رسبازان آمریکایی بر علیه عراق به جنگ پرداختند، 

در آن وقت، جنگ زمینی کردها سبب شکست بزرگ 

نیروهای عراقی شد.

آزادی  از  بعد  که  بود  داده  وعده  کردها  به  آمریکایها   
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ایران یک دولت  و  ترکیه،  بین عراق،  در  کویت 

ای  معرکه  از  بعد  اما  سازد،  می  کردها  برای  را  ویژه 

صحراء دوباره کردها از سوی ائتالفی ها تنها در میدان 

از سوی حکومت  به صدام حسین گذاشته شدند، که 

تن  هزار  صدها  و  شدند،  کشته  شان  تن  هزاران  عراق 

شان از ساحه فرار کردند.

و  طالبانی  های  گروه  که  خواست  می  حسین  صدام 

بارزانی را مکمل از ریشه ختم مناید، اما فرانسه مداخله 

را  هوائی  قوای  های  پرواز  عراق  شامل  در  و  منود، 

مسدود منود، که با این عمل فرانسه کردها نفس راحت 

کشیدند.

در سال ۱۹۹۴م در بین گروه طالبانی و بارزانی دوباره 

جنگ آغاز شد، که تا سال ۲۰۰۳م ادامه داشت، در این 

جنگ هزاران تن دگر از کردها کشته شدند.

کردها بار دوم در خدمت آمریکا:
بر عراق حمله رشوع  از طرف بوش  در سال ۲۰۰۳م 

منظم  آمریکایها  سوی  از  کردها  گروه  هردو  و  شد، 

آغاز  را  زمینی  حمالت  حسین  صدام  علیه  بر  شدند، 

افغانستان،  در  نظار  مانند جنگجویان شورای  منودند، 

بسیار  آمریکایی ها  به  بر علیه صدام حسین  نیز  کردها 

مؤثر متام شدند و از طرف شامل عراق همه جنگ های 

زمینی را کردها به پیش بردند.

 آمریکایی ها در سال ۲۰۰۵م اراده منودند که قدرت 

را در مناطق سمبالچار پاؤل بریمیر عراق به عراقی ها 

انتقال دهد، در عراق انتخابات پارملانی اعالم شد، در 

رهربی  به  کردها  از  گروهی  عراق  پارملانی  انتخابات 

برای عراق  برنده شد، طالبانی  در ۷۰ کرسی  طالبانی 

دولت مؤقت  را تشکیل منود، و نامربده رئیس این دولت 

انتخاب  کردستان  اقلیم  رئیس  بارزانی  مسعود  و  شد، 

بارزانی همه امورات کردستان را از حکومت  شد، که 

مرکزی جدا به پیش بربد.

باز  کردها  عراق  از  آمریکایی  نیروهای  خروج  از  بعد 

در میدان گذاشته شدند، که بعد از آن در عراق داعش 

ظهور منود، و ریشه خود را به سوریه هم دراز کرد.

کردها در مقابله با داعش برای بار سوم در 
خدمت آمریکا:

در سال ۲۰۱۴م وقتیکه داعش خالفت خود را اعالم 

کرد، آمریکایی ها به سوریه داخل شدند، و در 

ساختند،  را  نظامی  بزرگ  قرارگاهای  کردها  مناطق 

کردها این بار تنها در مقابل داعش به جنگ پیش نشدند، 

بلکه با همه گروه های طرف راست به جنگ پرداختند.

ترکیه که عضو کشورهای ناتو است، و متحد آمریکا هم 

می باشد، چند بار به ناتو و آمریکا از جنبش های کردها 

اطمنان  ترکیه  به  وقت  هر  آمریکا  ولی  منود،  شکایت 

نخواهد  حامیت  کردها  از  ترکیه  مقابل  در  که  میداد، 

کرد.

بعد از شکست داعش در سوریه و عراق ترامپ خواست 

تا نیروهای خود را از سوریه بیرون کند، که حاال بازهم 

کردها در میدان به ترکیه گذاشته شدند.

چرا کردها از تاریخ گذشته درس عبرت 
نمی گیرند؟

این طرف جنگجویان قهرمان دارند،  به  از قرنها  کردها 

توجه  گذشته  سال  صد  از  شان  ای  نقطه  همین  که 

و  اروپا  است،  منوده  جلب  اینها  به  را  ها  امپراطوری 

آمریکا از هامن وقت جوانان کرد را به کشورهای خود 

می برند، و در آنجا به فکر غربی آموزش شان می دهند، 

که بعد از برگشت به جامعه ای خود برای شان دوستی 

با آمریکا و اروپا را به هر قیمت بپذیرند.

کردها در کشورهای عراق، ترکیه، سوریه و ایران تقسیم 

می  محسوب  اقلیت  به  کشورها  این  در  و  اند،  شده 

کردها  که  کنند  می  کوشش  غربی  کشورهای  شوند، 

را منحیث ابزار جنگی برای خود، دائم نگه دارند، اگر 

کردها از این آموزش دیدگان آمریکا و اروپا خود را آزاد 

خود  گذشته  تاریخ  تکرار  با  آینده  در  است  امید  کند، 

مزدوران  همچنان  آینده  در  کردها  نه  اگر  نشود،  دچار 

جنگهای نیابتی و بی حاصل  خواهتد بود.
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شاهد  میزان   6 با  موافق  سبتمرب  شنبه 28  روز 

این  انجام  با  بود.  افغانستان  در  قالبی  انتخابات 

نیکی  نام  یی که جز روی سیاه،  دموکراسی  انتخابات 

در این کشور نداشت رسواتر و رشمسار تر گردید. بر 

پنج  و  سی  جملهء  از  کابل  اجیر  ادارهء  اعالن  اساس 

این  در  اشرتاک  برای  آن  ملیون  نفوس کشور 9  ملیون 

انتخابات ثبت نام کرده بودند اما در روز اول انتخابات 

در  آنها  از  ملیون  نیم  و  یک  تنها  که  گردید  اعالن 

روزهای  در  آمار  این  گرچه  کردند.  اشرتاک  انتخابات 

باال رفت و در حدود دو ملیون و هفتصد هزار  بعدی 

نفر رسید که این افزایش در حقیقت به اثر تقلب و پر 

بود  ساخنت صندوق های رای توسط چند تن محدود 

اما باز هم اگر جهت مناقشه این آمار پذیرفته شود ثلث 

ثبت نام کنندگان در این انتخابات اشرتاک نکردند که به 

این صورت در این انتخابات کمرت از ده فیصد نفوس 

کُل کشور اشرتاک کردند و متباقی نفوس افغانستان که 

بیشرت از سی و دو ملیون می شوند به درامهء انتخابات 

های تقلبی و بازی های عوام فریبانهء دموکراسی 

»نه« گفتند، سیلی محکمی به روی دموکراسی زدند 

و مرشوعیت این نظام و نتایج ناشی از آن را زیر سوال 

بردند.

این انتخابات رسواتر از انتخابات سال 2014 ریاست 

گذشته  سال  پارملانی  بدنام  انتخابات  و  جمهوری 

نتیجهء  در  و  گردید  در متام نرش  آنها  که رسوایی  بود 

بار  اولین  برای  دو رسه  بدنام  اول، حکومت  انتخابات 

در جهان به وجود آمد و در نتیجهء انتخابات پارملانی 

متام زورمندان، تقلب کاران، رشوت دهندگان بشمول 

رشوت دهندگان جنسی به پارملان راه یافتند و اعضای 

انتخابات  شکایات  کمیسیون  و  انتخابات  کمیسیون 

بخاطر فساد و تجارت بر آراء مردم ساده لوح به عقب 

شخص  نیز  پارملان  داخل  در  رفتند.  زندان  های  میله 

و  اشغالگران  به  مزدوری  پول  نیروی  به  که  کمونستی 

قراردادهای انتقال کثافت های آنان به پارملان راه یافته 

بود اعضای پارملان را خریداری کرد و به ریاست آن 

دمورکایس یکبار دیگر شرمسار گردید
موفق افغان
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دیگر  رسوایی  یک  در  و  یافت.  راه 

رئیس  انتخاباتی  های  کمپاین  جریان  در 

کنرتول  بی  در  که  کابل  اجیر  ادارهء  کنونی 

بودن زبان و اعصابش زبان زد عام و خاص 

است  گردیده  کشور  از  خارج  و  داخل  در 

)مرشانو  سنا  مجلس  رئیس  که  کرد  اعرتاف 

جرگه( را او تعیین کرده است و شخصی را 

که می خواست در مقابل وی خودرا کاندید 

رئیس  او  است.  کرده  برکنار  سنا  از  کند 

مجلس سنا را که در مجلس حضور داشت 

بر این جنایت خود شاهد آورد و وی نیز با 

متام بی رشمی و بی حیایی اما افتخار کنان 

این ذلت را پذیرفت. 

اگر سخن از تقلب زده شود، دیده می شود 

که تقلب در این انتخابات نیز به اوج خود رسید. در قدم 

اول ماشین های بایومرتیک بی کیفیت در بدل ملیون ها 

دالر خیرات کشورهای خارجی خریداری شد و ادارهء 

اجیر کابل به کمپنی این ماشین ها اجازه نداد تا نواقص 

و کمبودی های این ماشین ها را که توسط کاندیدهای 

دیگر نشاندهی گردیده بود و کمپنی حارض به اصالح 

آن بود، اصالح کند تا به این ترتیب دروازه های تقلب 

از سوی  باز مباند.  آنان  مقابل  در  پلهء خود  دو  با هر 

دیگر در روز انتخابات با وجود موجودیت ماشین های 

به  خودرا  رای  بایومرتیک  بدون  نفر  هزارها  بایومرتک، 

با  توانستند  دیگر  هزاران  به  بلکه  ریختند  ها  صندوق 

انگشتان  حتی  و  دست  مختلف  انگشتان  از  استفاده 

پاهای خود در ماشین بایومرتک بار بار به شخص مورد 

نظر خود رای دهند. شواهد دیگری نیز در دست است 

که در بعضی از سایت های انتخاباتی صندوق ها یک 

عجیب  شدند.  الک  مهر  و  پر  انتخابات  از  قبل  شب 

از ولسوالی هایی که وزیر  اینکه در بعضی  این،  از  تر 

دفاع و وزیر داخلهء ادارهء اجیر کابل با موتر های زره و 

تانک ها منی توانند داخل شوند، از این ولسوالی های 

نیز صندوق های مملوء از رای به نفع رئیس تقلب کار 

آینده  های  روز  شد.  فرستاده  والیات  مرکز  به  کنونی 

این را نیز خواهد نشان داد که در بعضی از سایت های 

داده  رای  منطقه  در  موجود  نفوس  از  بیشرت  انتخاباتی 

شده است.

بیچاره  و  ناچار  خیلی  اگرچه  انتخابات  کمیسیون 

بوده و توسط همین دزدها به رشط گرفنت دهن جوال 

قرار  فشار  مورد  چنان  اند  شده  اختیار  و  تعیین  آنان  با 

گرفتند که رئیس کمیسیون انتخابات از سفیر انگلستان 

و منایندهء ناتو خواست تا از تعمیل فشار کاندیدها بر 

آنان جلوگیری منایند. این خواست بعد از آن صورت 

گرفت که نه تنها فشار های مخفی و پنهانی بر اعضای 

این کمیسیون ها از دایره تحمل خارج گردید بلکه رئیس 

سنا که خود بی رشمانه توسط رئیس جمهور تقلب کار 

کنونی به این سمت نصب گردیده است علنا و در رو 

بروی کامره های خربنگاران رئیس کمیسیون انتخابات 

باالی  را  جعلی  های  رای  که  گفت  و  کرده  تهدید  را 

پدرش هم به حساب می گیرد.

از سوی دیگر، در عقب مانده ترین کشورهای جهان اگر 

دهها ملیون رای دهندگان نیز در انتخابات اشرتاک می 

کنند، نتایج ابتدایی انتخابات ساعاتی بعد از ختم مدت 

معین برای رای دهی اعالن می گردد مگر در این کشور 

انتخابات آن توسط پیرشفته ترین کشورهای جهان  که 

دالر  ها  ملیون  گردد،  می  و حامیت  مدیریت  مستقیام 

در آن به مرصف می رسد، و تنها یک و نیم ملیون رای 

دهندگان حق رای دهی خودرا استفاده می کنند روزها، 

بلکه هفته ها و ماهها می گذرد اما نتایج ابتدایی هنوز 

هم اعالن منی گردد و با گذشت هر روز نتایج عجیب 

و غریب و دست خورده در اثر فشار های جهت های 

ذیدخل و مداخالت کشورهای خارجی در معرض مردم 

قرار می گیرد و باالخره نتیجه نهایی هم هامن می باشد 

که کشورهای حامیت کننده و اشغالگر آنرا تعیین می 

این انتخابات رسواتر از انتخابات سال 2014 ریاست 
گذشته  سال  پارلمانی  بدنام  انتخابات  و  جمهوری 
بود که رسوایی آنها در تمام نشر گردید و در نتیجهء 
انتخابات اول، حکومت بدنام دو سره برای اولین بار 
در جهان به وجود آمد و در نتیجهء انتخابات پارلمانی 
دهندگان  رشوت  کاران،  تقلب  زورمندان،  تمام 
راه  پارلمان  به  جنسی  دهندگان  رشوت  بشمول 
کمیسیون  و  انتخابات  کمیسیون  اعضای  و  یافتند 
شکایات انتخابات بخاطر فساد و تجارت بر آراء مردم 

ساده لوح به عقب میله های زندان رفتند. 



علمی - فرهنگی - جهادی

سال ششم * مشاره ششم * حمرم و صفر 1441هـ 

23

کنند نه رای و ارادهء مردم. و در 

آخرین خرب که تا نوشنت این مقاله در 

انجنیر  اکنون  است  گرفته  قرار  دسرتس 

است  شده  افغانستان  وارد  جرمنی  های 

ها  بایومرتیک  توسط  شده  اخذ  آرای  تا 

را ترتیب و تنظیم کنند، عیب دیگری که 

در هیچ گوشهء جهان تا کنون رخ نداده 

است. 

و  اعداد  ها،  رسوایی  این  بر  عالوه 

شامری که توسط برخی از جهت ها به 

دسرتس مردم قرار گرفته است نشان می 

دهد که کاندیدهای مطرح این انتخابات 

به صدها ملیون افغانی را برخالف قوانین 

وضع کردهء خود شان در این انتخابات 

به مرصف رسانیده و آرای مردم را توسط 

آن خریداری منوده اند. آمار غیر رسمی 

با  کنونی  حالت  در  که  دهد  می  نشان 

وجود افزایش تعداد کُل آراء که ناشی از 

تقلب و تزویر می باشد، هر رای در این 

امریکایی  دالر  یکهزار  حدود  انتخابات 

از  آوردتر  درد  و  است.  خورده  مرصف 

همه این است که این پول ها از خزانهء 

ملی و دولتی چور و چپاول شده است و 

به همین سبب ادارهء اجیر کنونی مواجه 

به ضعف بودجه بوده و اکرث وزارت ها و 

ادارات توان پرداخت مصارف روزمره و 

معاشات مامورین خودرا ندارند زیرا پول های تخصیص 

داده شده برای این بودجه ها مورد حیف و میل کاندید 

زور آور قرار گرفته و در خریداری آرای مردم استفاده 

گردیده است. 

بی باوری مردم به این نظام، عدم دلچسپی به درامه های 

انتخابات و دموکراسی، عدم اعتامد به نتایج تقلب شده 

باداران  توسط  نهایی  اختیار  و  تعیین  خورده،  دست  و 

و اشغالگران خارجی، مطالبهء امارت اسالمی از مردم 

مبنی بر عدم اشرتاک در این پروسهء ناکام، و باالخره 

بند  بی  فاسد و  تشکیل حکومت های ضعیف، ظامل، 

و بار باعث شده است که دیگر مردم از این حاالت و 

نظام خسته شده و فریب شعارهای میان تهی و دروغین 

آنان را منی خورند. مردم دیگر با تحمل کردن صدها 

های  صف  در  منیتوانند  امنیتی  خطرات  و  مشکالت 

طویل بایستند و رای دهند و در نهایت نتایج مطابق به 

مردم  دلچسپی  اعالن گردد. عدم  ها  خواست خارجی 

که  است  حقیقت  این  نشاندهندهء  اخیر  انتخابات  در 

مردم متاما از این نظام مایوس شده اند، از این به بعد نه 

به شعارهای دروغین آنان فریب می خورند و نه بخاطر 

بقای این نظام فرسوده و دست نشانده قربانی می دهند. 

آن  ناکام  های  نظام  و  دموکراسی  حقیقت  شدن  ثابت 

در کشور باعث شده است که فرزندان آن به آرمان ها 

باورمند  بیشرت  مجاهدین  و  اسالمی  امارت  اهداف  و 

شوند و آمدن یک نظام واقعا اسالمی را که خالی از این 

درامه های فریب و تزویر باشد یگانه راه حل و نجات 

از حاالت فالکتبار کنونی بدانند.

بیچاره  و  ناچار  خیلی  اگرچه  انتخابات  کمیسیون   >>
دهن  گرفتن  شرط  به  دزدها  همین  توسط  و  بوده 
مورد  چنان  اند  شده  اختیار  و  تعیین  آنان  با  جوال 
از  انتخابات  کمیسیون  رئیس  که  گرفتند  قرار  فشار 
از تعمیل  تا  ناتو خواست  انگلستان و نمایندهء  سفیر 
فشار کاندیدها بر آنان جلوگیری نمایند. این خواست 
تنها فشار های مخفی  نه  که  از آن صورت گرفت  بعد 
و پنهانی بر اعضای این کمیسیون ها از دایره تحمل 
خارج گردید بلکه رئیس سنا که خود بی شرمانه توسط 
نصب  سمت  این  به  کنونی  کار  تقلب  جمهور  رئیس 
گردیده است علنا و در رو بروی کامره های خبرنگاران 
که  گفت  و  کرده  تهدید  را  انتخابات  کمیسیون  رئیس 
رای های جعلی را باالی پدرش هم به حساب می گیرد.

***
به  دلچسپی  عدم  نظام،  این  به  مردم  باوری  بی   >>
به  اعتماد  عدم  دموکراسی،  و  انتخابات  های  درامه 
نتایج تقلب شده و دست خورده، تعیین و اختیار نهایی 
امارت  مطالبهء  خارجی،  اشغالگران  و  باداران  توسط 
اسالمی از مردم مبنی بر عدم اشتراک در این پروسهء 
ظالم،  ضعیف،  های  حکومت  تشکیل  باالخره  و  ناکام، 
فاسد و بی بند و بار باعث شده است که دیگر مردم از 
این حاالت و نظام خسته شده و فریب شعارهای میان 

تهی و دروغین آنان را نمی خورند.
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رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده امریــکا از 

ــگ در  ــان جن ــفید پای ــرص س ــور در ق ــدای حض ابت

افغانســتان را از ترجیحــات و اولویــت هــای خــود 

اعــالم داشــته اســت. او ســفیر ســابق امریــکا در 

افغانســتان )زملــی خلیلــزاد( را مامــور کــرده بــود 

از طریــق مذاکــره و گفتگــو راهــی بــرای خــروج 

رسبــازان امریکایــی از افغانســتان پیــدا کنــد. خلیلــزاد 

ــی  ــه ط ــرد ک ــاز ک ــود را آغ ــک خ ــهای دیپلامتی تالش

ــزود  ــها اف ــن تالش ــدت ای ــر ش ــته ب ــال گذش ــک س ی

ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــزاری انتخاب ــش از برگ ــا پی ت

ــی  ــاکر امریکای ــروج عس ــٔه خ ــده پروس ــاالت متح ای

ــانده  ــده رس ــه ای امیدوارکنن ــه نقط ــتان را ب از افغانس

ــک  ــا ی ــراه ب ــپ را هم ــد ترام ــه دونال ــد. و اینگون باش

ــی  ــارزات انتخابات ــدان مب ــه می ــزرگ« ب ــتاورد ب »دس

بفرســتد.

از شــواهد چنیــن بــه نظر می رســد که سیاســتمداران 

امریکایــی همــه بــه ایــن نکتــه رســیده انــد کــه بــه زور 

ــد  ــی توانن ــی من ــدرت نظام ــر ق ــامد ب ــلحه و اعت اس

پیــروز جنگــی باشــند کــه خــود آغازگــر آن بــوده انــد. 

امــا اختــالف بــر رس چگونگــی فــرار از میــدان جنــگ 

ــته و  ــی داش ــطح جهان ــکا در س ــروی امری ــظ آب و حف

دارنــد. 

ــفید  ــرص س ــه ق ــر ب ــعار تغیی ــا ش ــه ب ــا ک ــاراک اوبام ب

ــپ  ــد ترام ــردن در ح ــک ک ــارت ریس ــت، جس راه یاف

را نداشــت. ترامــپ کــه از عمــق فاجعــه پیــش آمــده 

بــرای عســاکر کشــورش در افغانســتان خــرب داشــت و 

در میــدان تجــارت و کاســبی فــردی موفــق شــمرده می 

شــود، تــالش کــرد بــه خوبــی از ایــن کارت اســتفاده 

ترامپ دنبال چیست؟
رفیع هللا رفیع



علمی - فرهنگی - جهادی

سال ششم * مشاره ششم * حمرم و صفر 1441هـ 

25

کــرده خــودش را سیاســتمداری 

موفــق جلــوه دهــد. 

بــا وجــود مخالفــت شــدید  ظاهــرا 

برخــی از ســناتورهای جمهوریخــواه و 

اعضــای کانگــرس، همــه چیــز بخوبــی 

ــودش را  ــپ خ ــت. ترام ــی رف ــش م پی

اهــل تســلیم نشــان منــی داد و یکایــک 

برخــی از نزدیــکان و مشــاورانش را کــه 

بــا وی همســو نبودنــد برکنــار کــرد. امــا 

ــرات  ــاره مذاک ــک ب ــه ی ــه ب ــد ک ــه ش چ

صلــح بــا امــارت اســالمی افغانســتان را 

متوقــف کــرد؟

 در پاســخ بــه ایــن ســوال نــکات زیادی 

ــر  ــه نظ ــن ب ــت. چنی ــوان گف ــی ت را م

مــی آیــد کــه نظــرات سیاســتمداران 

پیــش  از  بیــش  حاکــم در واشــنگنت 

مختلــف شــده بــود و بــا منایــان شــدن 

ــت  ــالمی و شکس ــارت اس ــروزی ام پی

خودخوانــده  اربــاب  ایــن  امریــکا، 

دنیــا، سیاســتمداران مغــرور امریکایــی بیشــرت بــر 

ــا  ــع آنه ــد. در واق ــح کوبیدن ــا صل ــت ب ــل مخالف طب

ــن  ــره مطم ــه باالخ ــتند ک ــروز هس ــان دی ــگ طلب جن

ــد  ــی توانن ــلحه من ــه زور اس ــگ  ب ــا جن ــد ب ــده ان ش

ــه  ــد و چــاره ای جــز معامل ــو درآورن ــه زان ــان را ب طالب

ندارنــد. امــا عیــب کار اینجاســت کــه منــی خواهنــد 

بــه اقتــدار امــارت اســالمی اعــرتاف کننــد و همچنــان 

مــی خواهنــد ملــت مســلامن افغانســتان را زیــر ســلطه 

قوانیــن تدویــن شــده خــود باقــی نگــه دارنــد و بگوینــد 

اداره اجیــر و فاســد کابــل مناینــده مــردم افغانســتان در 

ــل  ــن عوام ــی از مهمرتی ــر یک ــه ظاه ــت. ب ــان اس جه

عقــب نشــینی ترامــپ از میــز مذاکــره همین فشــارهای 

ــت.  ــی اس داخل

ــت  ــل سیاس ــه اه ــرت از آنک ــه بیش ــپ ک ــد ترام دونال

باشــد، مفکــوره تجــاری و اقتصــادی دارد، مــی خواهد 

همیــن متوقــف ســاخنت مذاکــرات صلــح را بــه حیــث 

یــک دســتاورد معرفــی کنــد و مــردم خــودش را فریــب 

ــه  ــه نتیج ــه ک ــره ای را گرفت ــوی مذاک ــه جل ــد ک بده

ــش  ــال آت ــود. فع ــده ب ــاالت متح ــع ای ــه رضر مناف آن ب

ــته  ــش از گذش ــده بی ــغال ش ــتان اش ــگ در افغانس جن

ــات برگــزار شــود. ــا انتخاب شــعله ور خواهــد شــد ت

 در صــورت پیــروزی مجــدد، هیــچ بعیــد نیســت 

ترامــپ بــه مرحلــه قبــل از متوقــف ســاخنت مذاکــرات 

صلــح برگــردد و بــه جهــان اعــالم کنــد کــه مــا را چــه 

ــی فرجــام؟« حقیقــت  ــه ای و ب ــه »جنــگ هــای قبیل ب

ایــن اســت کــه جنــگ افغانســتان بیــش از آنکــه منافــع 

ــه و  ــور هزین ــرای آن کش ــازد، ب ــرآورده س ــکا را ب امری

خــرچ تراشــیده. امریکایــی هــا چــاره ای جــز فــرار از 

افغانســتان را نخواهنــد داشــت و هرچــه دیرتــر این فرار 

صــورت بگیــرد بــه رضر خودشــان اســت. اگــر ترامپ 

بــه عقبــه تجــاری خــود توجــه کنــد، حتــام بــه زودی به 

خلیلــزاد خواهــد گفــت اســرتاحت بــس اســت! ایــن 

تکــت را بگیــر و خــود را بــه دوحــه برســان!

<< از شواهد چنین به نظر می رسد که سیاستمداران 
امریکایی همه به این نکته رسیده اند که به زور اسلحه 
جنگی  پیروز  توانند  نمی  نظامی  قدرت  بر  اعتماد  و 
باشند که خود آغازگر آن بوده اند. اما اختالف بر سر 
امریکا در  آبروی  از میدان جنگ و حفظ  چگونگی فرار 

سطح جهانی داشته و دارند. 

***

<< دونالد ترامپ که بیشتر از آنکه اهل سیاست باشد، 
همین  خواهد  می  دارد،  اقتصادی  و  تجاری  مفکوره 
متوقف ساختن مذاکرات صلح را به حیث یک دستاورد 
جلوی  که  بدهد  فریب  را  خودش  مردم  و  کند  معرفی 
مذاکره ای را گرفته که نتیجه آن به ضرر منافع ایاالت 
متحده بود. فعال آتش جنگ در افغانستان اشغال شده 
بیش از گذشته شعله ور خواهد شد تا انتخابات برگزار 

شود.
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داریم  قرار  ریزی  آشوب وخون  از  پر  در عرص 

جهان نظاره گر مدعیان دروغین حقوق برش تنها قتل 

عام افغانها را متاشا می کنند و بس که چگونه مردم بی 

افغانستان توسط قصابان لشکر صلیب  دفاع وبی گناه 

سالخی میشوند، کمرت از دو دهه میشود که ملت مظلوم 

ما در آتش خشم و خصم کافران غربی وبرده گان سفاک 

داخلی آنها سوختند و میسوزند. 

   گذشته از اینکه وجود و حضور حاکامنه اشغالگران 

صلیبی احساس خوشی وآرامش را از ما افغانها گرفته 

غم  های  فاجعه  املناک،  های  صحنه  مشاهده  اند،  

انگیز، حادثات دلخراش، واقعات تکان دهنده، که در 

اشغالگران  آشکار  وحشت  و  ظلم  ترین  رحم  بی  اثر 

صلیبی وقاتالن اجرتی آنها باالی ملت مظلوم ما انجام 

ز  که  است  واقعات  ترین  ودردناک  ترین  تلخ  میشود، 

اعضاء  پارچه  و  ها  تیکه  وقتیکه  دلها خون می چکاند 

نازک بدن آن اطفال نازنین دستان پر از حناء را مشاهده 

می کند که به خون رنگین است.

وقتیکه آن چهره های نورانی بلبالن باغ توحید حافظان 

می  مشاهده  را  حدیث  دورٔه  فاضالن  و  فارغان  قرآن، 

کنید که محض به جرم اینکه اینها در آینده مدافعان دین 

مقدس اسالم  می شوند ظاملانه و وحشیانه در داخل 

مدارس  حجره  و  مساجد  ها  مدرسه  محوطه 

هدف مباردمان قرار می گیرند و به شهادت میرسند 

چنین  این  منیتوان  هرگز  است   دردناکی  های  صحنه 

جنایات ضد انسانی و برشی جانیان خون آشام درنده 

بجای  ها  دیده  از  فراموش کرد،  را  کفتار صفت   گان 

اشک خون می بارد،  سینه ها کباب، و جگرها پاره پاره 

ز آن خون می چکاند. 

جنایات  متاشاچی  مانند  جهانیان  متام  اکنون   هم 

که   کنند  نظاره می  را  و غالمانش  ناتو  نظامیان  خونین 

وحشت،  ظلم  شدیدترین  تحت  را  افغان  مظلوم  ملت 

ستمگران جنایت کار و قاتالن خونخوار قرار دارند، 

نهاد  پرسی  باز  مورد  آنکه  بدون  دوامدار  های  جنایت 

اصول  و  قوانین  متام  خالف  گیرد   قرار  عدلی  های 

جنگی  از اینکه گفته شود چرا افراد ملکی غیر نظامیان 

عام افغانهای بی گناه قتل عام میشوند، مدعیان کذاب 

حقوق برش ونهاد های برشی جهان خالف شعار های 

دروغین خود همه مهر سکوت بر لب زده اند.

 دشمنان دین وآین ما در یک هامهنگی همه جانبه اعم 

از نیروهای متجاوز یهود و نصارا وغالمان حلقه بگوش 

آنها  داخلی آن  بشمول مدعیان کذاب حقوق برش که 

نیز مانند گرگان درنده در لباس میش خود را  جا زده 

آه از آن داغ که ز دلها خون می چاکند!
به قلم: حاجی حافظ بغالنی
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اند ، مظامل همه اینها اینک به اوج خود 

زغصه  دلها  که  مظامل  آنچنان  رسیده، 

خوشی  محافل  است،  پرخون  غم  و 

و  غم  مراسم  به  ما  هموطنان  وعروسی 

حناء  از  پر  دستان  شد  مبدل  خاموشی 

بخون رنگین شدند.

هوایی  حمالت  خونبارترین  پی  در 

از  تن  هزاران  شیرین  جان  اشغالگران 

گرفت  را  میهنم  نوجوانان  و  جوانان 

یورش  اثر  در  بگیرند،  آرام  دلها  چگونه 

های شبانٔه دشمنان دین شامر زیادی از 

زنان وکودکان معصوم در خواب رشین 

بشهادت رسانیده می شوند.

آن شاگران مکاتب آن محصالن پوهنتون 

و آن کارگران که در پی یک لقمه نان متام 

روز مرصوف خواری وزحمت اند شب 

هنگام توسط وحشیان درنده صلیب در 

پیش روی اهل وعیال و مادر و پدر خود 

میرسند  شهادت  به  شده  بسته  رگبار  به 

را  انگیز  این جنایات غم  میشود  چگونه 

های  وغصه  بغض  واقعا  کرد،  فراموش 

آن پدران ومادران داغ دیده  گلوگیر بدن 

را هر شب وروز می لرزاند، منیدانند که درد غم وغصه 

های شان  را که هر لحظه دل و دماغ شان را می آزارد  

به که بیان  کنند؟

گذرد   می  آن  از  سال   ۱۸ اینک  کشور  اشغال  از  پس 

ملت ستمدیده افغان هنوز مانند  توپ فوتبال زیر پای 

لگدمال  اش  فرومایه  نوکران  و  صلیب  درنده  نیروهای 

می شوند و در آتش خشم کافران غربی میسوزند.

قسمیکه 3 دهه قبل در شعله های آتش قشون رسخ شوروی 

ومزدوران کمونیست  آن سوختند دار وندار زندگی شان 

بخاک یکسان شد پس از آن در اثر جنگ های خامنانسوز 

شدند. تباه  شهروندانش  شد  ویران  شهرها  داخلی 

رش  گران  بغاوت  آنکه  از  بعد  محدود  سال  چند  تنها 

قریه  و  شهرها  از  طالبان  عمری  لشکر  توسط  فساد  و 

با ورود  ما  جات رانده شد هموطنان بی دفاع وبیچاره 

طالبان در شهر ها و قریه ها در زیر سایه پرچم توحید 

طالبان بعد از سالها مظلومیت ومحرومیت نفس راحت 

برای  بود  قرار  منودند   وآرامش  امن  احساس  کشیدند 

خشونت  از  بدور  وآسوده  آرام  زندگی  بهرت  آینده  یک 

وناامنی سپری کنند که  بدبختانه که به یک فاجعه غم 

تهاجم  مورد  بار  این  که  گردیدند  برو  رو  دیگر  انگیز 

دشمن  این  گرفتند.  قرار  خطرناکرتی  دشمن  وتجاوز 

مکار وغدار از سالها قبل در پی اشغال این دیار مرد خیز 

خاک اولیاء و گورستان متجاوزین نقشه ها و پالن های 

شومی را جهت نابودی مردان غیور و کفر ستیزش طرح 

ریزی منوده بودند در انتظار آن بودند که بهانه ای دست 

باهمکاری همه جانبه غالمان  بتوانند  آنها  آنکه  تا  دهد 

به  که  بود  هامن  شوند  عمل  وارد  اش   پرورده  دست 

یک بهانه واهی )حمله به برج های دوقلو در امریکا در 

۱۱ سپتامرب ۲۰۰۱( و استدالل غیر موجه یکبار دیگر 

کشور ما مورد تجاوز و حمالت وحشیانه اژدهای غربی 

قرار گرفت که تا هم اکنون وحشت و دهشت وبربریت 

نیروهای متجاوز صلیبی باالی ملت مظلوم افغانستان 

ادامه دارد. 

والی الله املشتکی 

حسبناالله ونعم الوکیل

جنایات  تماشاچی  مانند  جهانیان  تمام  اکنون   هم   >>
خونین نظامیان ناتو و غالمانش را نظاره می کنند که  
را تحت شدیدترین ظلم وحشت،  افغان  ملت مظلوم 

ستمگران جنایت کار و قاتالن خونخوار قرار دارند، 
نهاد  پرسی  باز  مورد  آنکه  بدون  دوامدار  های  جنایت 
اصول  و  قوانین  تمام  خالف  گیرد   قرار  عدلی  های 
جنگی  از اینکه گفته شود چرا افراد ملکی غیر نظامیان 
عام افغانهای بی گناه قتل عام میشوند، مدعیان کذاب 
ونهاد های بشری جهان خالف شعار های  حقوق بشر 

دروغین خود همه مهر سکوت بر لب زده اند.
***

<< تنها چند سال محدود بعد از آنکه بغاوت گران شر 
قریه  و  شهرها  از  طالبان  عمری  لشکر  توسط  فساد  و 
جات رانده شد هموطنان بی دفاع وبیچاره ما با ورود 
طالبان در شهر ها و قریه ها در زیر سایه پرچم توحید 
طالبان بعد از سالها مظلومیت ومحرومیت نفس راحت 
کشیدند احساس امن وآرامش نمودند  قرار بود برای 
خشونت  از  بدور  وآسوده  آرام  زندگی  بهتر  آینده  یک 

وناامنی سپری کنند .
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د دې لپــاره افغانســتان د کلیــو او اطــرايف ســیمو 

لــه وضعیــت څخــه خــرب شــم، د دې کلیــوال څنــګ 

ــته  ــارف وروس ــالم او تع ــه س ــوم او ل ــږدې ش ــه ور ن ت

ــان او  مــې وررسه مجلــس پیــل کــړ. نــوم یــې عبداملن

ــیدونکی و.  ــوالۍ اوس ــک ولس ــت د دهی ــزين والی د غ

لــه عبداملنــان څخــه مــې د دهیــک ولســوالۍ د حــال 

ــل زړه  ــه خپ ــوړي رات ــې نوم ــړه چ ــتنه وک ــوال پوښ اح

داســې تــش کــړ. 

ــهورو  ــه مش ــوه ل ــت ی ــزين والی ــوايل د غ ــک ولس دهی

ــوالۍ  ــه ده، د دې ولس ــوالیو څخ ــه ولس ــڼ نفوس او ګ

اکــرثه ســیمې د طالبانــو پــه الس کــې دي. حکومتــي 

عســکر یــوازې د ولســوالۍ پــه مرکــز کــې قــرار 

لــري. دا چــې حکومتــي عســکر نــه يش کــوالی 

طالبانــو تــه پــه جګــړه کــې شکســت ورکــړي نــو 

خپــل انتقــام لــه ولــي وګــړو اخــي. پــه تیــرو اتلســو 

کلونــو کــې د نــورو اطــرايف ســیمو پــه څیــر پــه دهیــک 

ــو  ــوی اجیران ــو او د هغ ــم امریکایان ــې ه ــوالۍ ک ولس

ــتیو  ــه وروس ــا پ ــړي دي. خصوص ــه ک ــخت ظلمون س

څــو میاشــتو کــې پــه دهیــک کــې د اشــغالګرو او 

ګوډاګیانــو ظلمونــه څــو برابــره زیــات شــوي دي چــې 

ــان کــړم.  ــه بی ــه یــې څــو بیلګــې زه درت ــه ب دلت

له یوه کلیوال رسه د زړه خواله 

لــه ســوځیديل رنګــه یــې معلومېــده چــې لــه کي ښــار تــه راغلــی، پــه څیــره یــې د غــم 

او انديښــنې آثــار لــه ورایــه ښــکاریدل، د افغانســتان کي هغــه ســیمې دي چــې لــه تیــرو 

ــي کفــارو او داخــي چــې د عســکرو لخــوا  ــدې د امریکای ــو راهیســې وربان اتلســو کلون

ــږ  ــه خــورا ل ــت ت ــد وضعی ــې ب ــږي. خــو رســنۍ ی ــې چلی ــو میچن ــار او چاپ ــم، مبب د ظل

انعــکاس ورکــوي.

خالد افغان زوی
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د تاسنګ کلی 
د تاســنګ کلــی د دهیــک ولســوالۍ 

مرکــز تــه نــږدې پــروت دی چــې شــاوخوا 

پــه  غــزين  د  او  لــري  کورونــه   ۸۰۰

ســطحه یــو ودان، ګــڼ نفوســه او زرغــون 

کلــی بلــل کیــده. تېــر کال طالبانــو د 

ــکرو  ــي عس ــه حکومت ــز ل ــوالۍ مرک ولس

ــه روژه  ــږ کال پ ــو. س ــپړ ډول ونی ــه بش پ

ــې  ــوې لوی ــکر لــه ی ــان او داخــي عس کــې امریکای

ــل.  ــه راغل ــز ت ــک مرک ــا د دهی ــل بی ــو ځ ــوې رسه ی ق

ــې د  ــه ی ــه بهان ــاتلو پ ــز دس ــوالۍ د مرک ــک ولس د دهی

تاســنګ پــه کي کــې ظاملانــه عملیــات پيــل کــړل. د 

ــړول، د  ــې ون ــه ی ــه، مســجدونه او باغون خلکــو کورون

ــه ماتــې کــړې،  ــه ټانګون ځینــو کورونــو دروازې یــې پ

ــه  ــو پ ــه ودرول او د کورون ــې ټانګون ــې ی ــه کالوو ک پ

ــه  ــړل. د الرې ل ــوړ ک ــنګرونه ج ــکرو س ــو عس بامون

څنــګ رسه ټــول کورونــه او دیوالونــه یــې ونــړول. 

حتــی د تاســنګ مشــهوره لیســه یــې هــم تخریــب کــړه. 

تــر دې پــورې چــې د تاســنګ د لــوی کي اویــا فیصــده 

خلــک یــې هجــرت تــه مجبــور کــړل، لــه خلکــو 

کورونــه، بهانــد کاریزونه،شــنې کرونــدې او رســیديل 

باغــات پاتــه شــول. دتاســنګ ودان کلــی پــه کنډوالــو 

بــدل شــو او اوس یــوازې کــم شــمیر خلــک چــې لــه 

ســیمې د وتلــو وس نلــري لــه مجبــورۍ پــه کــې پاتــه 

دي. امریکایــي او داخــي عســکرو کــټ مــټ داســې 

ظلــم وکــړ لکــه کمونیســتانو بــه چــې خلــک یــو مخیــز 

هجــرت تــه مجبــورول او ودان کي بــه یــې پــه کنډوالو 

بدلــول. خــو د افســوس ځــای دا دی چــې د دې لــوی 

وحشــت هیــڅ خــرب هــم راډیوګانــو اعــالن نــه کــړ او 

نــه یــې لــه دې لــوی وحشــت څخــه پــرده پورتــه کــړه. 

راډیوګانــو یــوازې دا خــربه اعــالن کــړه چــې د دهیــک 

ولســوالۍ مرکــز بیرتــه حکومتــي عســکرو ونیــو، حــال 

دا چــې هلتــه یــو لــوی کلی بربــاد او پــه زرګونــو ولي 

ــور شــول. ــه مجب ــۍ ت وګــړي کډوال

ډي سي توپونه
عبداملنــان وویــل چــې پــه دهیــک ولســوالۍ کــې بــل 

ــه د  ــات اړوي هغ ــر تلف ــه ډی ــو ت ــې خلک ــه چ ــه څ هغ

ــو لخــوا را ویشــتل کیدونکــي  ــو او ګوډاګیان امریکایان

ــټ  ــږدې د یون ــه ن ــار ت ــزين ښ ــه دي. د غ ــده توپون ړان

پــه نــوم یــو لــوی پوځــي مرکــز دی چــې خارجیــان او 

داخــي عســکر پــه کــې میشــت دي. پــه دې مرکــز کــې 

ــه لګــويل او د غــزين والیــت  یــې لــوي ډي يس توپون

ــې  ــوالیو ب ــورو ولس ــاغ او ن ــره ب ــدړو، ق ــک، ان ــه دهی پ

دریغــه ډزې کــوي.

پــه دهیــک ولســوالۍ کــې یــوازې کــه پــه اونــۍ کــې 

دوه ورځــې ډزې ونــه يش، نــور تقریبــا بــال ناغــه هــره 

ــې  ــۍ چ ــې مرم ــي. دا درن ــۍ راځ ــو مرم ورځ د توپون

هــره یــوه یــې یــو مکمــل کــور تخریبــوالی يش، د کــوم 

ــې د  ــږي، بلک ــتل کی ــه ویش ــاره ن ــدف لپ ــخص ه مش

خلکــو د ویرولــو او وحشــت خپــرول یــې غــرض دی. 

تاســنګ، بــاالی، ذاکــر کلــی او نــورې ســیمې ډیــرې 

ــر  ــوه ورځ ت ــه ی ــې پ ــوې چ ــه ش ــم پیښ ــې ه ويل داس

شــلو زیاتــې مرمــۍ را ویشــتل شــوي وي. پــه دې 

بریدونــو کــې عامــو خلکــو تــه ډیــر تلفــات رســیديل 

دي، څــو ځلــه پــه کورونــو لګیــديل او عــام وګــړي یــې 

ــړي دي. ــن ک زیامن

ځمکني عملیات او چاپې
ــه تاســنګ کــې د نظامــي  ــان څخــه مــې پ ــه عبداملن ل

وضعیــت پوښــتنه وکــړه چې د جګــړې کــوم اړخ غالب 

ــې  ــه ټول ــز پرت ــه مرک ــنګ ل ــې د تاس ــل چ دی. ده ووی

ســیمې د طالبانــو تــر واک النــدې دي. حکومتــي 

بریدونو  ډرون  د  چې  وویل  عبدالمنان  کلیوال 
اصلي قربانیان ټول ملکي خلک دي. ده د خپلې 
سیمې ) دهیک( مثال ذکر کړ چې داسې ورځ هم 
شوي،  بریدونه  ډرون   ۱۳ ورځ  یوه  په  چې  راغلي 

مګر ټول یې عام خلک ویشتلي.
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عســکر نــه يش کــوالی د ورځــې ځمکنــي 

عملیــات یــا پرمختــګ وکــړي. ځکــه طالبــان وررسه 

ــان  ــر قــوي مقاومــت کــوي. اشــغالګران او ګوډاګی ډی

دخپلــې ناکامــۍ غــچ لــه ولــي خلکــو اخــي، دوی د 

شــپې مهــال پــه ولــي ســیمو چاپــې وهــي او یــا هــم 

ــوي. ــه ک ــه او مببارون ډرون بریدون

د چاپــو پــه لــړ کــې د ځانګــړو ځواکونــو لخــوا ډیــرې 

ــټ، د  ــه یون ــږي. د غــزين ل ــې وهــل کی وحشــیانه چاپ

لوګــر لــه خــدر کمپایــن او یــا هــم د پکتیــکا لــه اورګون 

څخــه پــه شــپه کــې پــه څرخکــو کــې راځــي، د عامــو 

ــاه کلیــوال  ــه حملــې کــوي. بــې ګن ــه کورون خلکــو پ

وژين، لــه کورونــو غــالوې کــوي، دوکانونــه لوټــوي او 

بیــا یــي ســوځوي او هــر وړ تخریــب چــې یــې خــوښ 

يش تــررسه کــوي یــې.

ــک  ــې د دهی ــدې ی ــوده وړان ــه توګــه څــه م د بیلګــې پ

ولســوالۍ د کنــدر پــه کي چاپــه ووهله،پــه کي کــې 

د موجــودو دوکانونــو دروازې یــې ماتــې کــړې، پیســې 

ــو  ــې دوکانون ــا ی ــې غــال کــړل او بی ــي شــیان ی او قیمت

ــه اور واچــاوه. د خلکــو موټــر او موټــر ســایکل یــې  ت

هــم وســوځول او د تلــو پــه وخــت یــې د ډاکټــر حســن 

پــه نــوم یــو ډاکټــر او د هغــه دوه وروڼــه، لــه ځــان رسه 

یــووړل.

لــه همــدې چاپــې وروســته یــې د بــاالی پــه کي چاپــه 

وهلــې وه، دصــدام پــه نــوم د یــوه کلیــوال کــور تــه ور 

اوښــتي وو، بــل شــی پــه الس نــه و ورغلــې آخــر یــې 

د بوټــو کوټــې تــه اور اچولــی و، غواګانــې یــې 

ویشــتلې او وژلــې وې، پــه همــدې کي د عبداللــه پــه 

نــوم د یــوه تــن غــټ دوکان یــې اول چــور کــړی او بیــا 

ســوځولی و.  لــه دې څــو ورځــې بعــد یــې د دهیــک 

ــه  ــه. دغ ــه ووهل ــازار چاپ ــه ب ــلیامنزو پ ــوالۍ د س ولس

ــه  ــو ب ــودل او کلیوال ــه درل ــاوخوا ۵۰ دوکانون ــازار ش ب

خپــل د اړتیــا وړ شــیان تــرې رانیــول.  ظاملــو عســکرو 

د دغــه بــازار دوکانونــه هــم لومــړی مــات کــړل، 

پیســې او قیمتــي توکــي یــې غــال کــړل او بیــا یــې اور 

ورواچــاوه. دا د بازارونــو ســوځول یــوازې پــه دهیــک 

کــې نــه دې پیــښ شــوي بلکــې زمــوږ رسه پــه څنګلــوو 

ســیمو کــې هــم داســې وحشــتونه شــوي دي، د مثــال 

ــو او  ــې د کواللګ ــې ی ــت ک ــه زرم ــا پ ــه ډول د پکتی پ

پاټــک بازارونــو کــې دوکانونــه مــات او تخریــب کــړل 

ــه  ــازار ل ــو ب ــې د کاملخیل ــې ی ــوالۍ ک ــدړو ولس او ان

ــامرۍ وروســته وســوځاوه. لوټ

د ډرون ړانده بریدونه 
لــه عبداملنــان څخــه مــې د ډرون یــا بــې پیلوټــه الوتکو 

د بریدونــو پــه اړه پوښــتنه وکــړه، ځکــه څــه مــوده 

ــډ ټرمــپ ویــي وو  ــکا ولســمرش ډونال ــدې د امری وړان

ــړی  ــه زور ورک ــار ت ــې مبب ــې ی ــتان ک ــه افغانس ــې پ چ

ــان  ــر طالب ــر بــل هــر وخــت یــې ډی ــه خــربه ت او د ده پ

وژيل دي. خــو کلیــوال عبداملنــان وویــل چــې د ډرون 

بریدونــو اصــي قربانیــان ټــول ملکــي خلــک دي. 

ــر  ــال ذک ــک( مث ــیمې ) دهی ــې س ده د خپل

کــړ چــې داســې ورځ هــم راغــي چــې پــه 

ــه شــوي، مګــر  ــوه ورځ ۱۳ ډرون بریدون ی

ټــول یــې عــام خلــک ویشــتي. ده وویــل: 

ــو کلــی هــم  ــه همــدې ولســوالۍ کــې ی پ

د دهیــک پــه نــوم دی، پــه همــدې کي 

کــې یــو کوچنــی ماشــوم چــې پســونه یــې 

څــرول، کلــه یــې چــې غرمــه مهــال کــور 

ــي  ــي وی ــه ی ــور ت ــتي م ــونه راوس ــه پس ت

چــې ډوډۍ راکــړه. مــور یــې ورتــه ویــي 
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ــې د  ــده ک ــه کرون ــه پ ــې ورش چ

برمــې شــمي هنــدارې ملــر تــه برابرې 

کــړه، تــر هغــو بــه درتــه ډوډۍ تیــاره کــړم، 

ــمولو  ــه س ــدارو پ ــک د هن ــن هل ۱۱ کل

ــدې  ــوزار وربان ــې ډرون ګ ــت و، چ بوخ

وکــړ او ځــای پــر ځــای یــې شــهید کــړ.

ــدې ورځ  ــه هم ــړه: پ ــه ک ــان زیات عبداملن

زه د لوبیــا پــه درمنــد کــې بوخــت وم، 

ډرون الوتکــې ډيــرې ټیټــې ګرځیــدې، 

ناڅاپــه مــې غــږ تــر غــوږ شــو، لــږ شــیبه 

وروســته مــوږ تــه نــږدې درب شــو او میزایــل ولګیــد. 

څــه وخــت بعــد چــې ورغلــم ومــي لیــدل چــې د مهــرت 

ــه موټــر  ګوډلــو د کي اوســیدونکی یــو ځــوان چــې پ

ســایکل ســپور و ویشــتلی یې و او شــهید و. شــهید مو 

چــې لــه نــږدې ولیــد یــو عــام ســړی و، فقــط لنګوټــه 

یــې پــر رس وه او لــرې تــرې غورځیدلــې وه. پــه همــدې 

مازدیګــر یــې پــه عــي کال کــې د حاجــي روزي خــان 

ملســی چــې پــه بــاغ کــې یــې کار کاوه، د ډرون لخــوا 

وویشــتل شــو او شــهید شــو. پــه ذاکــر کي کــې د مــال 

محمــد اللــه پــه نــوم  یــو ډیــر ســپین ږیــری مــال چــې 

ــې  ــې روان و چ ــځ ک ــه من ــده د کي پ ــړه ګرځی ــه لک پ

ــو  ــې ی ــو. د کي د مدرس ــهید ش ــت او ش ډرون وویش

۱۲ کلــن طالــب چــې د بــاالی او ســلیامنزو کلیــو تــر 

منــخ پــه بایســکل ســپور روان و د ډرون لخــوا وویشــتل 

ــې  ــه ســلیامنزو کــې ی ــه شــهادت ورســید. پ شــو او پ

ــې  ــال پس ــه م ــو پ ــې ی ــتل چ ــان وویش ــور کس دوه ن

ــي کال  ــه ع ــه. پ ــده اوبول ــل کرون ــپون و او ب روان ش

کــې یــې یــو داســې ځــوان وویشــت چــې څوورځــې 

مخکــې د دوبــۍ لــه مســافرۍ کــور تــه راســتون شــوی 

و. مقصــد دا چــې ډرون بریدونــو هــم عامــو کلیوالــو 

ــر تلفــات رســويل دي. خــو دغــه حملــې د دې  ــه ډی ت

ــه نظامــي برخــه کــې  ــه پ ــو ت ــه ځــای چــې امریکایان پ

ګټــه وکــړي، د دوی پــر ضــد یــې د افغانانــو قهــر او د 

ــول خلــک  ــه کــړې ده. اوس ټ ــوره زیات ــه ن انتقــام جذب

ــوی  ــغالګر او د هغ ــه اش ــې دغ ــوي چ ــوه ش ــه دې پ پ

ملګــري زمــوږ رسســخته عقیــدوي دښــمنان دي. دوی 

د بــې ګنــاه وګــړو، ماشــومانو، ســپین ږیــرو، تــوررسو 

او هیــڅ مســلامن پــه وژلــو هــم رسپــه نــه کــوي. نــو 

ځکــه د ټولــو خلکــو پــه خولــه اوس دا خــربه ده چــې 

ــې  ــوازې دا دی چ ــل ی ــکالتو ح ــو مش ــوده ټول د موج

کافــر او ظــامل اشــغالګر بایــد لــه افغانســتانه ورک يش.

دردونکــې  ډیــرې  هــم  نــورې  عبداملنــان  کلیــوال 

د  املــه  لــه  مببــار  او  چاپــو  د  درلــودې،  کیســې 

ماشــومانو، ښــځو او نــورو عامــو وګــړو اضطــراب او 

ــه هــره ورځ  رواين ســتونزې، دغــه راز ولــي وګــړو ت

پیښــیدونکي ځــاين او مــايل تلفــات چــې د اشــغالګرو 

ــل  ــوه خامــوش قت ــو لخــوا د ی او د هغــوی د ګوډاګیان

عــام پــه بڼــه جریــان لــري او هــره ورځ د خلکــو ژونــد 

ــوازې د  غــزين او دهیــک داســتان  ــه دا ی ګواښــي. البت

نــه دی، بلکــې دافغانســتان پــه زیاتــره کلیوالــو ســیمو 

او هغــوی مزدورانــو همداســې  کافــرو اشــغالګرو 

وحشــت روان ســاتلی دی.

دردونکې  ډیرې  هم  نورې  عبدالمنان  کلیوال 
کیسې درلودې، د چاپو او بمبار له امله د ماشومانو، 
ښځو او نورو عامو وګړو اضطراب او رواني ستونزې، 
پیښیدونکي  ورځ  هره  ته  وګړو  ولسي  راز  دغه 
ځاني او مالي تلفات چې د اشغالګرو او د هغوی 
د ګوډاګیانو لخوا د یوه خاموش قتل عام په بڼه 

جریان لري او هره ورځ د خلکو ژوند ګواښي. 
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دین مقدس اسالم برای پیروان خود چنان رهنمود 

های دارد که در صورت عمل به آن در زندگی فالح و 

رستگاری، وکامیابی دنیا و آخرت نهفته است»املومن 

ومسلم(   بعضأ«)بخاری  بعضه  یشد  کالبنیان  للمومن 

)یک  فرمایند:  می  وسلم  علیه  الله  صلی  کریم  نبی 

یا  برای مسلامن دیگر حیثیت یک ساختامن و  مسلامن 

دیوار مضبوط را دارد، که بعضی از بخشهایش را بخشی 

دیگر مستحکم ومضبوط میسازد(. 

یک  صفوف  در  صممیت  و  محبت  برادری،  و  اخوت 

حرکت اسالمی چنین حیثیت دارد مانند خشت پخته که 

در بین دیوار آن گچ و سمنت هم باشد، اگر در میان آن 

خشت این گچ وسمنت نباشد، یک خشت دیگرش را 

خوب منی گیرد، در اثر فشار معمولی دیوار از بین می 

باقی منی ماند، همچنان اگر  ثابت  رود، در جای خود 

و صممیت  محبت  اسالمی،  یک حرکت  افراد  میان  در 

مضبوط  صف  یک  باشد،  نداشته  وجود  برادری  و 

ومستحکم شده منیتواند، که در برابر مشکالت وطوفان 

ها مقاومت کرده بتواند. 

پیامرب عزیز اسالم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث 

مانند  را  اسالمی  یک حرکت  و  مسلامنان  دیگر  رشیف 

جسم واحد تشبیه منوده است، که درد و تکلیف هرعضو 

الله صلی  کند، رسول  احساس می  انسان  بدن  را متام 

الله علیه وسلم می فرمایند: »مثل املومنني يف توادهم، 

وتراحمهم، وتعاطفهم، مثل الجسد اذا اشتکی منه عضو 

]اخرجه   « والحمی  باالسهر  الجسد  سائر  له  تداعی 

البخاری، ومسلم عن النعامن بن بشیر[  )یعنی، مسلامنان 

در محبت و صممیت و تراحم مانند یک جسم واحد می 

باشد، زمانیکه به یک عضو آن تکلیف می رسد، همزمان 

متام بدن وی را تب و درد بی قرار می سازد، آنست که 

کیفیت محبت، و صممیت باز جایگاه وی را تا به قله 

که  است  آنجا  رساند،   می  وقربانی  ایثار  های 

مسلامن برادر مسلامنش را بر راحت و فایده شخصی 

اش ترجیح می دهد، برعکس در تکلیف و تاوان خودش 

مسلامنش  برادر  به  که  گذارد  منی  کند،  می  پیش  را 

های  داستان  چنین  از  اسالمی   تاریخ  برسد،   تکلیف 

ایثار و فداکاری مملو است، که تاریخ برشیت از آوردن 

را  پرست تصورش  مادی  مردمان  و  مثال هایش عاجز، 

از اوصاف زرین محبت  افراد که  هم کرده منی توانند، 

موجودیت  هستند  برخوردار  وفداکاری  ایثار  برادری،  و 

این  که  آنست  ضامن  اسالمی  حرکت  صفوف  در  شان 

صف می تواند در برابر هر طوفان ومشکل با پیشانی باز 

مقابله کند، و هیچ دسیسه دشمن در برابر عزم فوالدین او 

مقاومت کرده منی تواند،   در کنار آن که اسالم تهداب 

اصول یک جامعه گسرتده اسالمی را پیشکش می مناید؛ 

را  کامیابی  راه  آن،  نهضت  پیرشفت  برای  حال  عین  در 

اسالمی  واقعی  جامعه  یک  برای  که  است،  داده  نشان 

جهاد  نهضت  آن  کند،  آغاز  خودرا  تالش   آن  ونظام 

مجاهدین است که  عمال در راه الله تعالی شب و روز 

زحامت و مشقت ها را برداشت منوده، در مقابل دشمنان 

جهاد  ماموربه  احکام  قسمیکه  کند،  می  جهاد  اسالم 

تنفیذ و  مهمرتین عبادت است،  جهاد مهمرتین وسیله 

دفاع از احکام اسالمی است، و یک رکن بزرگ رشیعت 

اسالمی به شامر می رود، اگر ما واقعأ می خواهیم این 

در  و  دهیم،  انجام  درست  شکل  به  را  اسالم  اهم  رکن 

ما  قربانی  یابد،  تحقق  ما  جهادی  های  آرمان  آن  انجام 

باید مطابق  باشد؛  داشته  نتیجه مثبت در پی  الله  راه  در 

ارشادات الهی چند مورد کار های ذیل را انجام دهیم:

وحدت صف:
اول صف خود را باید متحد و از هر قسم اختالف پاک 

نگهداری کرد بخاطر که الله تعالی در آیات زیاد قرآن 

 نویسنده: موسی فرهاد 
ترجمه: ابو مصعب بغالنی

    چند اصل بنیادی 

برای پیروزی یک حرکت جهادی  
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کریم بر متحد بودن صف اسالمی تاکید داشته، 

حتی تا اندازه که یک سوره مکمل بنام الصف نازل شده 

است، و در آن به طور خاص  بر متحد بودن صف جهادی 

يقاتلون  الذين  يحب  الله  است،»ان  منوده  ترکیز  زیاد 

)۴ مرصوص«)الصف  بنيان  كانهم  صفأ  سبيله  يف 

و  حفظ  بر  را  مسلامنان  متعدد  آیات  در  کریم  قرآن 

نگهداری وحدت ذات البینی امر منوده، و از دامن زدن 

اللَِّه  ِبَحْبِل  است،»َواْعَتِصُموا  کرده  منع  اختالفات  به 

كُنُتْم  إِْذ  َعلَْيكُْم  اللَِّه  نِْعَمَت  َواْذكُُروا  تََفرَُّقوا  َواَل  َجِميًعا 

إِْخَوانًا«)آل  ِبِنْعَمِتِه  َفأَْصَبْحُتم  ُقلُوِبكُْم  بَنْيَ  َفأَلََّف  أَْعَداًء 

عمران ۱۰۳( )متام شام به ریسامن الله چنگ بزنید تیت 

باشید  تعالی  الله  نعمت  شکرگذارآن  نشوید  پراکنده  و 

خداوند  مگر  بودید،  یکدیگر  دشمن  شام  متام  زمانیکه 

بر دلهای شام محبت انداخت، پس به برکت آن نعمت 

اکنون شام در میان خود برادر هستید،( از همینجاست 

می  رضورت  اشد  و  مهم  خیلی  صف  بودن  متحد  که 

باشد، و در دین مقدس اسالم اهمیت خاص دارد، اگر 

دیده  کامیابی  چانس  هیچ  تنها  نه  نباشد،  متحد  صف 

منی شود، بلکه تفرقه خود یک فتنه بزرگ وعامل بدترین 

شکست می گردد، مثال خوب آن در کشور ما تعدد، و 

تفرق تنظیم های جهادی در مقابل روسها است که نتیجه 

اش خستگی و درماندگی بود.

ثبات قدمی:
دوم در مسیر انتخابی خود ثابت قدم ماندن، الله تعالی 

در سوره انعام آیه ۱۵۳ می فرمایند: 

ُبَل  السُّ تَتَِّبُعوا  َواَل  َفاتَِّبُعوُه   ُمْسَتِقياًم  رِصَاِطي  َذا  َهٰ »َوأَنَّ 
و  راست  راه  این  یعنی   »... َسِبيلِِه  َعْن  ِبكُْم  َفَتَفرََّق 

راه کج و غلط  به  پیروی کنید،  باید  مستقیم من است، 

مروید، که شام را متفرق و پراکنده می سازد و از رفنت در 

راه راست منع می کند.

همچنین در  آیه ۱۱۲ سوره هود می فرمایند:»َفاسَتِقم كَام 

» أُِمرَت َوَمن تاَب َمَعَك َوال تَطَغوا إِنَُّه مِبا تَعَملوَن بَصريٌ

)یعنی محکم ثابت قدم مبانید به آنچه که امر شده اید، و 

آنهایی که با شام به سوی بندهگی الله تعالی رجوع می 

کند، نافرمانی نکنید، بدون شک الله تعالی به همه اعامل 

شام بینا است.(

این مکلف  به  و خصوصا مجاهدین  عمومأ مسلامنان، 

هستند، که در مسیر خود محکم و ثابت قدم مبانند، راه 

خود را عوض نکنند، زیرا که تغییر مسیر به معنی ترک 

راه الله متعالی و رفنت به آن راه های است که راه شیطان 

است، رفنت به راه شیطان حتأم آدم را با شکست مواجه 

می کند، و به ذلت دنیا و آخرت گرفتار میشود.

مقابل  در  داریم،  زیادی  های  منونه  ما  مورد  این  در 

روسها مردمان زیادی جهاد کردند، مگر متاسفانه که به 

سبب انحراف از مسیر خود در صف کافران متجاوز قرار 

یکجا  است،  ذلت  مسلامن  برای  این  واقعا  که  گرفتند، 

شدن به صف کفار داللت براین می کند که به رسوایی 

ذلت بار آخرت گرفتار شدنی اند.

نظم و هماهنگی:
دیسیبلین  و  نظم  رعایت  است  الزم  چیزیکه  سومین 

وهامهنگی  است، چونکه بر این اصل در دین مقدس 

داده می شود؛  اهمیت  بیشرت  از هر تهذیب دیگر  اسالم 

َخلَْقَنُٰه  ٍء  َشْ كُلَّ  »إِنَّا  فرمایئد:  می  تعالی  الله  قسمیکه 

ِبَقَدٍر«)۴۹ القمر( )ما هر شی را به اندازه پیدا کرده ایم( 

این راز را در آیات دیگر می فرمایئد: »َوَمن يََتَعدَّ ُحُدوَد 

اللَِّه َفأُولَِٰئَك ُهُم الظَّالُِموَن«)۲۲۹ البقره( )کسانی که از 

حدود و اصول خدا تجاوز کرد، آنها ستمگران هستند..

و  نظم  یک  به  تعالی  الله  را  مخلوقات  اینهمه  مطلب 

و  نظم  از  آنها  احیانا  اگر  است،  کرده  خلق  دیسیبلین 

حدود مقرره الله تعالی عدول کنند، بدیهی است که در 

ساختار مخلوق بی نظمی ایجاد می شود.

رهنامیی  خود  بندگان  به  راستا  این  در  تعالی  الله  اما 

می کند، که شام امور بندگی خود را در چوکات نظم 

ودسیبلین عیار بسازید، تا اینکه امور زندگی شام به بی 

نظمی وناکامی نیانجامد.

به همین خاطر برای مجاهدین راه اسالم الزم است که از 

این اصل محکم پیروی کند، این بخاطر آنست که بیشرت از 

دیگران اینها به نظم ودیسیبلین، ترتیب و کنرتول رضورت 

دارند، توسط همین نظم می توانند به اهداف خود برسند.

دشمن  مقابل  در  دنیا  کجای  هر  در  که  فردا  و  امروز 

اشغالگر جهاد و مقاومت جریان دارد، من و شام شاهد 

آن هستیم زمانیکه قومانده واحد باشد، به نظم ودسیبلین 

دارد،  ای خوبی  نتیجه  که عمال  آنست  توجه می شود، 

دشمن در اثر حمله تهاجمی به شکست مواجه میشود.

مثال خوب آن کشور ما افغانستان است، به برکت قیادت 

واحد کمرت از دو دهه میشود که  در طوالنی ترین مبارزه 

به  )کافران(  اشغالگر،  کافران  ایتالف گسرتده  مقابل  در 

. هستند  مواجه  بزرگ  رسوایی  و  تاریخی  رشمندگی 

مانند جهان عرب و  دیگر  کدام کشورهای  در  برعکس 

حاکامن  و  اشغالگران  مقابل  در  کشورها  دیگر  بعضی 

طاغوتی به جای اینکه قومانده تحت قیادت واحد باشد 

از جانب قیادت های مختلف اداره می شود، آنجا نه تنها 
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اینکه چانس برنده شدن مقاومت ناممکن است، 

متعدد صف  های  قیادت  نظمی  بی  اثر  در  آنجا  بلکه 

جهادی شکار اختالفات ذات البینی شده و به مشکالت 

بسیار مواجه شده و می شوند.

صبر و توکل:
چهارمین چیز اصولی و یا بنیادی در پیش گرفنت صرب، 

تقوا، و توکل است، الله متعال می فرماید:

اِبُروَن أَْجرَُهْم ِبَغرْيِ ِحساٍب ــ الزمر ۱۰« ا يَُوفَّ الصَّ »امنَّ

و  اجر  صربشان  بخاطر  را  صربکنندگان  شک  )بدون 

پاداش بیشامر داده میشود.(

آخرت  و  دنیا  کامیابی  سبب  مومن  برای  سه  هر  این 

محسوب می شوند، تحمل بر مصیبت ها، خود داری از 

مفاسد، بعد از تدبیر برشی، توکل محض بر الله عزوجل 

می  مقصود  منزل  به  خوامخواه  را  مسلامن  مرد  منودن، 

الله  زیراکه  نیست،  وشبهه  شک  هیچ  این  در  رساند، 

تعالی در قرآن کریم چنین می فرمایئد،: »َو َمْن یَتَِّق اللَّه 

َمْن  َو  یَْحَتِسُب  ال  َحْیُث  ِمْن  یَْرزُْقُه  َو  َمْخرًَجا  لَُه  یَْجَعْل 

یََتَوکَّْل َعلَی اللِّه َفُهَو َحْسُبُه إِنَّ اللَّه بالُِغ أَْمرِِه َقْد َجَعَل الله 

لکل شییء قدرا« )۲- و ۳ طالق(

راه  خدایتعالی  دارند،  هراس  تعالی  الله  از  که  (کسانی 

بیرون رفت از سختی ها را برایش مهیا می سازد، از آنچنان 

راهی برایش روزی می رساند که هیچ گامنش را نداشت، 

کسانی که بر الله تعالی توکل داشته باشد، بس الله وی 

تعالی تکمیل کننده کارها  الله  را کافیست، بدون شک 

است، لکن برای هر کار خویش اندازه مقرر منوده است( 

همچنان که الله متعال در سوره مبارکه انفال آیه ۲۶ می فرماید:

» َو اْذکُُروا إِْذ أَنُْتْم َقليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن يِف اْلَْرِض تَخاُفوَن 

أَْن يََتَخطََّفکُُم النَّاُس َفآواکُْم َو أَيََّدکُْم ِبَنرْصِِه َو َرزََقکُْم ِمَن 

الطَّيِّباِت لََعلَّکُْم تَْشکُُروَن«

)و به خاطر بیاورید هنگامی را که شام در روی زمین، 

که  آنچنان  بودید؛  زبون  و  اندک  و  کوچک  گروهی 

می ترسیدید مردم شام را بربایند ولی او شام را پناه داد؛ 

و با یاری خود تقویت کرد؛ و از روزیهای پاکیزه بهره مند 

ساخت؛ تا باشد که شکر نعمتش را بجا آورید(

یگانه  که  دارد  وجود  آشکار  پیام  باال  شده  ذکر  درآیات 

امتحان  بر  است،  خداوند  از  ترس  فالح  و  نجات  راه 

ومشکالت که از جانب الهی است تحمل و برداشت کرده 

و بر آن ذات الهی توکل خاص و اعتامد به او کرد، اگر که 

چند گاهی شام از جانب دشمن شدیدأ تحت فشار قرار 

می گیرید، ناتوان و مایوس می شوید، مگر دوباره هامن 

در  کند،  می  باز  به روی شام  را  نجات  راه  الهی  ذات 

صورت که به آن ذات باریتعالی باور داشته باشید. 

اطاعت و عمل:
پنجمین چیزیکه رضوری است اطاعت عملی و شعوری 

است چرا که در جهاد اطاعت امیر از آن رشایط اساسی 

امیر، و  فقهاء موجودیت  به قول جمهور  نظر  است که 

است. مهم  بسیار  و  حتمی  جهاد،  برای  آن  از  اطاعت 

الخطاب  بن  عمر  املومنین  امیر  اسالم  دوم  خلیفه  از 

رضی الله وعنه روایت است که می فرمایند: »ال اسالم، 

بال جامعه والجامعه بال امیر وال امیر، بال طاعه«

بدون جامعت اسالم آمده منی تواند، و نه جامعت بدون 

موجودیت امیر شده می تواند، و نه هم امیر، امیر شده 

می تواند تا زمانی که از وی اطاعت نشود.

در مورد اطاعت امیر حکم واضح الله تعالی چنین است: 

َوتَْذَهَب  َفَتْفَشلُوا  تََناَزُعوا  َوال  َوَرُسولَُه  اللََّه  »أَِطيُعوا 
اِبِريَن«]االنفال ۴۶[  ِريُحكُْم َواْصرِبُوا إِنَّ اللََّه َمَع الصَّ

خود  بین  در  بکنید،  را  ورسول  الله  فرمانربداری  یعنی 

قوت  و  شوید،  می  پاشیده  هم  از  که  نکنید،  منازعه 

شام از بین می رود و صرب کنید، بدون شک الله تعالی 

باصابران است.(

زیاد  خیلی  احادیث  در  امیر  بودن  الزم  حکم  همچنان 

رضوری گفته شده است:

قال،  وسلم  عليه  الله  صي  النبي  عن  هریرة  ابی  »عن 

الله  فقد عيص  يعصني  ومن  الله  اطاع  فقد  اطاعني  من 

فقد  االمري  يعص  ومن  اطاعني  فقد  االمري  يطيع  ومن 

عصاين«)راه مسلم( 

الله عنه روايت است كه نبی كريم  )از ابو هریرة رضی 

صلی الله عليه وسلم فرمودند: كسی كه از من اطاعت 

منود، آن كس از الله تعالی اطاعت كرده، و كسيكه از 

کرده  نافرمانی  الله  از  کس  آن  پس  كند،  فرمانی  نا  من 

است، کسی که از امیر اطاعت کند، آن شخص از من 

اطاعت کرده، و کسی که از امیر نافرمانی کند، گویا آن 

شخص از من نافرمانی کرده باشد.( 

اطاعت تنها این نیست که به خوبی ها اطاعت شود، و از 

مشکالت کناره گیری کند، بلکه در هر حالت رشیعت 

علیه  پیغمرب  حدیث  یک  به  طوریکه  دانسته،  الزم  را  آن 

السالم می آید که: »السمع والطاعة عي املرء فيام أحب 

انسان  برای  وكره« )شنيدن احكام و فرمانربداري منودن 

در آنچه که الزم است چه خوش باشد و چه ناخوش.(

توجه به عبادات:
ششمین اصل مهم در باب موفقیت توجه خاص در انجام 

عبادات است قسميكه عبادات فرضی را مسلامن هیچ 
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وقت گذاشته منی تواند، اگر گذاشته شود خطر 

باخت ایامن است، آن هم کسانی که جهت تنفیذ دین 

اسالم اظهار آمادگی کرده باشند و در راه الله تعالی رس و 

زندگی خود را وقف منوده باشند، برای آن در کنار انجام 

عبادات فرضی به عبادات نفلی هم اهتامم خیلی رضوری 

است، و زیاد مواقع نرصت وهزیمت به آن بستگی دارد.

در این مورد یک سخن مشهور فاتح بیت املقدس قهرمان 

جهان اسالم سلطان صالح الدین ایوبی بخشی از تاریخ 

یکبار در حین  نامربده  حساب می شود، گفته می شود 

شب بیرون شد با یک خیمه ای رو برو می شود داخل 

را مشاهده می کند که مردم در مناز ایستاده اند، و یا هم 

ایوبی  الدین  صالح  هستند،  کریم  قرآن  تالوت  مشغول 

گفت: »من هنا يايت النرص« نرصت از همينجا می آيد، 

تعالی  الله  اينچنین مجاهدین عبادتگذار  برکت  به  يعنی 

نرصت ما را می کند و ما بر دشمن غلبه حاصل می کنیم.

جلوتر از این که میرود، در یک خیمه دیگر مشاهده می 

کند که مردم خوابیده اند، هیچ یک عبادتگذار به نظر منی 

رسد، نامربده گفت »من هنا تأيت الهزمية« )شكست از 

همينجا می آيد( يعنی غفلت از ذكر وعبادت خدايتعالی 

عامل شكست و ناكامی می گردد.

الله تعالی در قرآن کریم اینچنین مسلامنان را که زندگی 

خود را در راه الله وقف منوده اند، صفت آنها را در سوره 

مبارکه سجده  آیه ۱۶چنین بیان می کند:

و  خوفا  ربهم  یدعون  املضاجع  عن  جنوبهم  »تتجافی 

طمعا و مام رزقناهم ینفقون«

به  )و  دور می شود  در دل شب  بسرتها  از  )پهلوهایشان 

پروردگار  و  آورند(  می  درگاه خدا  به  رو  و  پا می خیزند 

خود را با بیم و امید می خوانند، و از آنچه به آنان روزی 

داده ایم انفاق می کنند.(

وکامیابی  پیروزی  برای  که  نیست  شکی  این  در  لکن  

جهاد، عامل بزرگ نرصت توجه خاص به عبادات نفلی 

باشد،  ناقص  مجاهدین  از  بخش  این  زمانیکه  است، 

این حتمی است که به یک نوع شکل جدید از نرصت 

پیروزی  تعالی محروم می شوند، در عوض فتح و  الله 

شکست نصیب وی می گردد.

 مشوره و تدبیر:
و  مشوره  لزوم  است  رضوری  بسیار  چیزیکه  هفتمین 

تدبیر در امور است.

خداوند جل جالله در قرآن کریم به پیغمرب علیه السالم 

امر به مشوره دهی می کند:

»وشاورهم فی االمر«

)و با آنها در مسایل مشورت کن.(

و در جایی مومنین را اینگونه توصیف می کند:

»وأمرهم شورا بینهم« )و در مسایل با هم در مشوره اند.(
تدبیر  بهرتین  کارها  پیشربد  برای  اصل  در  کردن  مشوره 

می  که  است  مشهور  مقوله  یک  عربی  زبان  در  است، 

که  کسانی  تدمريه«  تدبیره،تعجل  ساء  »من  گویند: 

تدبیرش درست نباشد، به هالکت خود عجله دارد.

اگر یک شخص کار خود را بدون مشوره، پالن، و تدبیره 

آغاز کرده باشد، یا اینکه تدبیرش نادرست باشد، گویا 

آن شخص خود اسباب هالکت، تباهی، و ناکامی را به 

خود خریده است.

اموی حاکم  عبدامللک بن مروان که در سلسله خلفاء 

پنجم بود، می گوید: ] لن أخطئ وقد استرشت؛ أحب 

عندي من أن أصيب وقد استبددت برأي[ اگر من در یک 

کاری خطا شدم که قبل از این در مورد آن مشوره کرده 

بودم، آن برای من محبوب است، از اینکه یک کاری را 

بنظر خود بدون مشوره انجام دهم در آن کامیاب شوم .

در این مورد یک عامل می نویسد: 

]السالمة يف التأين والندامة يف العجلة. فالتأين هو التدبري 

بالرأي  والخذ  االستبداد  فهي  العجلة  وأما  واملشاورة 

وعدم املشاورة والتفكر يف المر [ 

)سالمتی در تأنی و آرامش و پشیامنی در عجله است، 

تأنی تدبري ومشوره را می گویند، عجله بدون مشوره و 

تفكر، و كار كردن به رای خود را می گویند.(

در  زمانیکه  از  که  شود  گفته  مخترصأ  باید  پایان  در 

تشکیالت امارت اسالمی نظم و نسق ایجاد گردیده است، 

کارهای آن نسبت به دیگر وقت ها خیلی بهرت به تدبیر 

آن خیلی  نتیجه  که  همینست  می شود؛  انجام  ومشاوره 

درخشان است، منونه های زیادی از آن وجود دارد، لکن 

هنوز هم در این راه به کارهای زیادی نیاز است، که باید 

در متام  و  اداری  نظامی،  تشکیالت  در  اسالمی  امارت 

ارگان ها بیشرت از این به شکل مسئوالنه و شعوری متوجه 

است. نهفته  آخرت  و  دنیا  نجات  رمز  این  در  که  شود 

جهت  اسالمی،  امارت  مجاهدین  اگر  داریم  باور  ما  و 

اصول  این  پیرشفت،  خاطر  به  و  جهادی  امور  بهبود 

این حتمی  باال ذکر شد، عمل کنند،  را که در  هفتگانه 

و  نرصت  از  را  آنان  تعالی  الله  گاهی  هیچ  که  است 

رحمت خویش محروم منی کند، 

»والله غالب علی أمره ...«]یوسف۲۱[
پایان.

یکم/ سپتامرب/ ۲۰۱۹ میالدی
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خاصـی  جایـگاه  از  اسـالم  در  دانـش  و  علـم 

برخـوردار اسـت و اسـالم نـه تنهـا اینکه به فـرا گرفنت 

علـم و دانـش تشـویق منوده اسـت، بلکه میـان عامل و 

جاهل تفاوت بسـا بزرگی قائل اسـت. اللـه عزوجل در 

قـرآن کریـم بـه پیامرب خـود امر فرمـود: )َوُقـل رَّبِّ زِْديِن 

ِعلْـاًم( و بگـو! پـروردگارا بـر علمم بیفـزای!. و این امر 

متوجـه هر مومن و مسـلامن اسـت تا بـرای زیادت علم 

و فقاهـت خـود دعا کند. اسـالم همواره طرفـدار علم و 

علـامء بـوده و در چندیـن قرن  کـه در نیم بیشـرت جهان 

و سـایر شـهرهای  مرکـز خالفـت  داشـت،  حاکمیـت 

بـزرگ مراکـز علـم و دانـش بـود و دانشـمندان از علوم 

مختلـف در آن مـرصوف فعالیـت بودند.

شـوم  هـای  پـالن  از  یکـی  اسـالم  جهـان  در  امـروز 

امریکایـی هـای اشـغالگر محـو علـم، نرش جهـل و بی 

سـوادی و خامتـه بخشـیدن بـه نسـل فهـم، فرهنـگ و 

دانش اسـت. آنها پس از اشـغال افغانسـتان در راه بطی 

سـاخنت رونـد معـارف و عقیم سـاخنت آن تـالش های 

گوناگـون را بـه راه انداختـه انـد، و بـا تأسـف باید 

گفـت کـه آنهـا در مـدت نزدیـک بـه ۱۹ سـال 

انـد تـا یـک حـدی بـه اهـداف خـود نایـل  توانسـته 

گردند.

امریـکا در کشـورهای مسـتعمره نسـلی را میخواهد که 

بـا قیافـه زیبـا و آراسـته در خدمت وی باشـند، نسـلیکه 

مشـاهده  خـود  کشـور  در  وفـور  بـه  را  مثالهایـش  مـا 

بـه  منیدانـد،  چیـزی  تاریخـش  از  نسـلیکه  میکنیـم. 

قوانیـن و دسـتور عقیـده اش پایبند نیسـت، بزرگانش را 

منـی شناسـد، فرهنگیـان ، مخرتعان و مثقفان مسـلامن 

را دشـنام مـی دهـد. 

و  پـوچ  دارای عقایـد  افـراد  و  دموکراتـان  کمونسـتان، 

جاهلـی را رهـرب خـود مـی دانـد، به انتسـاب بـه آن می 

بالنـد و در راه پخـش ونـرشش مـی کوشـند، و خالصه 

از  مغـزش  و  اسـت  الذهـن  مغشـوش  نسـلیکه  اينکـه 

اروپایـی چنـان  امریکایـی و  بیگانـۀ  و  افـکار گنديـده 

ماالمـال گرديـده کـه برای افـکار اصـالح و تديـن درآن 

جایـی منانـده. 

ایـن نسـل نـه تنها کـه مغشـوش الذهن اسـت بلکه 

معارف ميان پتک و سندان اشغالگران
نویسنده: حمید روستایی
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و  جنگـی  وضعیـت  بسـبب 

فسـاد سيسـتم مالی وتسـلط مفسدين 

وجنايـت پيشـه گان داخلـی وخارجـی 

در کشـور از لحـاظ اقتصـادی  بـه فقـر 

اشـد  و  اسـت  مواجـه  نیـز  وتنگدسـتی 

رضورت بـه پـول دارد تـا خـود را مطابق 

رشایـط آمـاده کنـد، رشایطـی کـه خـود 

جـذب و ذوب آن شـده اسـت، و بـرای 

دسـت یافـنت بـه پول حـارض بـه پذيرفنت 

و  میشـوند  امریـکا  رشایـط  هرگونـه 

ناخوانـده بـا عجله در پائیـن هر مکتوب 

امریـکا امضـاء مـی کنـد.

ایـن نسـل مانند غالمـان قرون وسـطایی 

انـد کـه بـدون مـزد رس تـا پـا در خدمت 

داکـرت علـی  قـول  بـه  آری!  انـد.  بـادار 

رشیعتـی اینهـا غالمـان انـد، اما غـالم از 

نـوع معـارص، غالمیکـه در خدمـت پول 

اسـت و پـول او را وادار میکند تا عقیده، 

وجـدان، ضمیـر، تن، جسـد، مقدسـات 

و متـام داشـته هـای خـود را لیـالم کند. 

قـرون  غالمـی  از  بدتـر  غالمـی  ایـن  و 

وسـطایی اسـت. امـا بـا وجـود ایـن همـه، بـا چشـم 

سـفیدی ادعـای آزادی منـوده و در زیر درفـش بادار نیز 

جشـن اسـتقالل برگـذار مـی کنـد.

و یکـی از کارهـای بـی معنای کـه غربیان آنـرا به عنوان 

یـک چیـز مقـدس مـی شـامرند و مـی خواهنـد آن را 

در کشـورهای اسـالمی نیـز عملـی سـازند روز معلـم 

اسـت. روز معلـم و امثالـش چیزهـای مضحکی اند که 

انسـان را بـه گریـه مـی آورد. روز معلـم در زيـر سـایۀ 

بیـرق امریـکا در حالـی تجلیـل مـی گـردد کـه در مدت 

هـژده سـال گذشـته مـا هیـچ نـوع پیرشفـت واقعـی را 

در معـارف مشـاهده نکردیـم. اگـر در قسـمت تعمیر و 

آبـادی یـک تعداد مکاتب اقـدام صورت گرفته در سـایۀ 

اعـامر مکاتـب بـه ملیـون هـا افغانـی از رسمایـۀ ملـت 

بـه جیـب سـارقین، رشـوت خـوران و مافیا ریختـه و به 

ملـت در عـوض سـود رسـاندن صدمـه رسـیده. تطبيق 

چنیـن پـروژه هـا به خاطر سـود رسـاندن به ملـت نبوده 

پـر سـاخنت جیـب هـای سـتمکاران  بـه خاطـر  بلکـه 

دوران بـوده اسـت.

شـاید کسـانی اعـرتاض منـوده بگوینـد کـه اعـامر این 

همـه مکاتـب دریـن مرحلـه یـک کار سـودمند و مفیـد 

اسـت، و شـام چـرا ازیـن همـه نیکـی هـای امریکایـی 

هـا چشـم پوشـی میکنیـد؟ در پاسـخ باید گفـت اعامر 

مکاتـب کار نیـک و پسـندیده اسـت، ولـی درین مدت 

طوالنـی بـا آن همـه پـول و رسمایـه و اختصاصـات بـه 

معـارف متـام مکاتـب بلکـه اکـرث آنهـا هم اعـامر و باز 

سـازی نشـدند، و حسـب وعـده هـا در 99.9 فیصـد 

مکاتب سیسـتم درسـی درسـت تهیـه نشـده. در دهات 

و قریـه جـات دور دسـت هیـچ مکتبـی بـرای صنـوف 

ابتدایـی سـاخته نشـده و تـا هنـوز اطفـال در زیـر خیمه 

هـا و یـا مسـاجد درس مـی خوانند.

ادارۀ کابـل کـه در مـواردی بـه منایندگی از اشـغالگران 

سـخن مـی گویـد بارهـا اعـالن منوده که سـطح سـواد 

در کشـور را بـه بلندتریـن مرتبـه مـی رسـاند، و سـطح 

بـی سـوادی را بـه پائیـن ترین سـطح کاهش مـی دهد، 

ولـی علـی الرغـم این همـه الف و پر گوییهـا مکاتب و 

مـدارس کـام کان مورد عنایـت ادارۀ کابل قـرار نگرفته 

انـد، و سـخن بـه جـای رسـیده کـه افغانسـتان در 

را  نسلی  مستعمره  کشورهای  در  امریکا   >>
با قیافه زیبا و آراسته در خدمت وی  میخواهد که 
در کشور  به وفور  را  مثالهایش  ما  نسلیکه  باشند، 
از تاریخش چیزی  خود مشاهده میکنیم. نسلیکه 
پایبند  اش  عقیده  دستور  و  قوانین  به  نمیداند، 
 ، فرهنگیان  شناسد،  نمی  را  بزرگانش  نیست، 

مخترعان و مثقفان مسلمان را دشنام می دهد. 
***

خاطر  به  اشغالگران  های  نیرنگ  از  دیگر  یکی   >>
جاهل سازی جامعه ما تدوین و ترتیب نصاب غلط، 
اشغالگران  برای معارف است.  بیکاره  و  نادرست 
نصاب  بار  چندین  خود  استعماری  حضور  از  بعد 
معارف را تغیر دادند تا به هدف و مرام خود رسیده 
باشند. کتاب های که در آخرین ویرایش به معارف 
شاگردان  که  است  مغلق  و  دشوار  چنان  رسیده 

مکتب توانای هضم آنرا ندارند .
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لیسـت کشورهای دارای بیشـرتین بی سواد درج 

است. شـده 

گرفـنت  بهانـه  اشـغالگران  هـای  دروغ  از  دیگـر  یکـی 

طالبـان در قسـمت پیرشفـت و عقب مانـده گی معارف 

اسـت، و تعلـل می کنند که طالبـان مانع مکتب و درس 

و تعلیـم انـد، در حالیکـه در والیـت هـای امنـی مثـل 

بدخشـان، تخار، پنجشـیر و ... کـه در اکرثیت نقاطش 

تهدید طالبان در ده سـال نخسـت اشـغال موجود نبود، 

هـای  کتـاب  و حتـی  نگرفتـه  هیـچ خدمتـی صـورت 

درسـی بـه طـور کامـل بـه شـاگردان نرسـیده اسـت، و 

از موجودیـت معلم مسـلکی و اسـتادان ورزیـده درکی 

. نیست

ادارۀ دیگـری کـه از طـرف ادارۀ کابـل زیـر نـام با سـواد 

سـازی ملـت ايجـاد شـده و در هـر منطقـه معلـم هـای 

اداره هـم هیـچ  آن  اسـت،  مقـرر کـرده  آمـوزی  سـواد 

خدمتـی بـه ملـت نکـرده اسـت و معلـامن سـواد آمـوز 

بـا کسـب معـاش در خانـه هـای خـود خـواب هسـتند 

و تنهـا بـه خاطـر امضـای حارضی و کسـب معـاش به 

اداره مربوطـه حـارض میشـوند. و این همـه در نتیجه بی 

توجهـی مسـئولین مـی باشـد، گویـا مـی خواهنـد اداره 

موجـود باشـد ولـی کار و خدمـت صـورت نگیـرد و 

نتیجـۀ مرتـب نباشـد.

یکـی دیگـر از نیرنـگ های اشـغالگران بـه خاطر جاهل 

غلـط،  نصـاب  ترتیـب  و  تدویـن  مـا  جامعـه  سـازی 

بیـکاره بـرای معـارف اسـت. اشـغالگران  نادرسـت و 

بعـد از حضـور اسـتعامری خـود چندیـن بـار نصـاب 

معـارف را تغیـر دادنـد تـا بـه هـدف و مرام خود رسـیده 

باشـند. کتـاب هـای کـه در آخریـن ویرایش بـه معارف 

شـاگردان  کـه  اسـت  مغلـق  و  دشـوار  چنـان  رسـیده 

مکتـب توانـای هضـم آنـرا ندارند؛ بـه طور مثـال کتاب 

انگلیسـی صنـوف 10، 11 و 12 چنـان دشـوار اسـت 

کـه حتی یـک امریکایی هم بـدون آمادگـی آن را قرائت 

و خوانـده منیتوانـد، پـس چـه رسـد کـه یـک ملـت که 

نیـم فیصـد آن هـم انگليس نیسـت بتواند آنـرا بخواند و 

بفهمـد. و کجاسـت آنقـدر معلمیـن انگلیسـی فهم که 

آن را بـرای شـاگردان بـه وجـه احسـن بفهامننـد؟.

نکتـه دیگـری کـه شـیطنت ادارۀ کابـل و اشـغالگران را 

بیشـرت واضـح می سـازد این اسـت که آنها بـا وجودیکه 

سـاخنت  مسـدود  بـه  متهـم  را  مجاهدیـن  و  طالبـان 

امـر  دریـن  مگـر خـود شـان  میکننـد،  مکاتـب 

از دیگـران پیـش دسـت انـد و طبـق راپورهـای دقیـق 

عسـاکر رژیـم در چندیـن والیـت مکاتـب را پوسـته و 

سـنگر جنگـی سـاخته و متعلمیـن را از رفنت بـه مکتب 

محـروم منـوده انـد؛ کـه والیت هـای بدخشـان و لوگر 

را بـه عنـوان مثـال میتـوان یـاد کـرد.

بـر  اشـغالگران  کـه  مهلکـی  رضبـات  از  دیگـر  یکـی 

تعیـن معـاش  وارد سـاختند  افغانسـتان  پیکـر معـارف 

بـرای اسـاتید مکاتـب  کـم و دادن لقمـۀ بخـور منیـر 

مـی باشـد. معلـم و مکتـب که اسـاس جامعـه و مرجع 

شـخصیت سـازی و انسـان سـازی اسـت و بایـد بـرای 

رفـع نیازمنـدی هـای شـان حکومـت متـام تـوان را بـه 

خـرچ دهـد امـا اگـر مـا معـاش منسـوبین معـارف را با 

منسـوبین اردو و یـا پولیـس مقایسـه کنیـم کامـال رشم 

آور اسـت، بـرای یـک معلـم از هفـت الـی دوازده هزار 

معـاش داده مـی شـود، امـا بـرای یـک عسـکر معمولی 

پانـزده هزار معـاش پرداخت میگردد و معاش منسـوبین 

بلنـد رتبـه نظامـی بـه حسـاب دالر اسـت که هیـچ قابل 

مقایسـه بـا معارف نیسـت.

ادارۀ کابـل حسـب پـالن اشـغالگران بـه هـزاران فـارغ 

التحصیـالن مکاتـب و پوهنتـون هـا کـه از سـواد کافی 

برخـوردار نبودنـد و لیاقـت و شایسـتگی معلـم شـدن 

را نداشـتند، بـدون در نظـر گرفـنت سـویۀ علمـی آنها و 

بـدون تفکـر  در وضعیت مکاتب و بـدون توجه به آینده 

کـودکان آنهـا را جـذب معـارف منودنـد، کاری کامـال 

نـدارد،  قانونـی گنجایـش  معیـاری کـه در هیـچ  غیـر 

ولـی کشـورهای مسـتعمره بایـد ایـن همـه دشـواریهای 

را تحمـل کننـد.

بـا آنچـه گفتـه آمـد بـرای مـان واضـح مـی گـردد کـه 

در کشـورهای  اشـغالگران هیچگاهـی منـی خواهنـد 

مسـتعمره چیـزی خوبـی بـه میـراث بگذارنـد، و مقصد 

شـان فقـط و فقـط بـه تـاراج بـردن رسمایـه هـای ملـت 

هـا و نـرش الدینـی و فسـاد مـی باشـد. پـس بایـد مـردم 

چیـز فهـم مـا از خواب غفلت بر خاسـته و بـرای بیرون 

رانـدن اشـغالگران اقـدام جـدی کننـد و اال دیـر نیسـت 

بـا  کـه مـا شـاهد یـک نسـل کامـال متغایـر و مجهـز 

فرهنـگ غربـی باشـیم.
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ــاهای  ــروش کلیس ــات ف ــا، اعالن ــن روزه دری

ــی منتــرش  کشــورهای مختلــف در رســانه هــای غرب

شــد و ایــن بحــث را یکبــار دیگــر داغ ســاخت کــه آیــا 

ــودن  ــب ب ــن مذه ــزرگ تری ــای ب ــه ادع ــیحیت، ک مس

جهــان را دارد، حیثیــت خــود را بــه تیــزی از دســت مــی 

ــب  ــا مذه ــیحیان ب ــتگی مس ــه وابس ــا اینک ــد ؟ و ی ده

ــام باقــی مانــده اســت ؟ ــه ن خــود تنهــا ب

ــور  ــرب در راپ ــان ع ــهور جه ــون مش ــره، تلویزی الجزی

خــود مــی گویــد کــه شــامر کلیســاهای راجســرت شــده 

در رسارس اروپــا بــه ۶۰ هــزار مــی رســد، امــا تنهــا ۴ 

هــزار آن بــاز اســت و مــردم هــر یکشــنبه بــرای عبــادت 

ــی ۵۶ هــزار  ــد. هرچــه متباق ــه آن کلیســاها مــی رون ب

کلیســاهای دیگــر در جریــان متــام ســال مســدود مــی 

باشــند. زیــرا کســی منــی باشــد کــه بــرای عبــادت بــه 

آن کلیســاها بــرود.

بنــا بریــن، کلیســاها یکــی پــس از دیگــر بــرای فروش 

بــه بــازار عرضــه مــی شــود و ســپس بــه هوتــل 

هــا و فروشــگاه هــا حتــی بعضــی آن هــا بــه فــارم های 

خنزیرهــا و طویلــه هــای اســپ هــا تبدیل شــده اســت.

ــت.  ــتاز اس ــا پیش ــام اروپ ــه از مت ــن عرص ــد دری هالن

ــد،  ــی رس ــزار م ــه ۱۶ ه ــد ب ــاها در هالن ــامر کلیس ش

ــه  ــد ک ــی گوین ــور م ــن کش ــی ای ــوایان مذهب ــا پیش ام

ــر چهــار صــد کلیســا بســته  تنهــا در چهــار ســال اخی

شــده اســت. در امریــکا هــر ســال اوســطا ۲۰ کلیســا 

بســته مــی شــود.

 Christian( مؤسســه تحقیقاتــی مســیحی، بریتانیــا

Research Institute( در راپــور خــود گفتــه اســت که 

از ســال ۱۹۶۰ میــالدی بــه اینســو ۱۰ هــزار کلیســاها 

ــالدی ۴  ــال ۲۰۲۰ می ــا س ــده و ت ــته ش ــا بس در بریتانی

هــزار دیگــر هــم مســدود مــی شــود.

دولــت دمنــارک نیــز مــی گویــد کــه از ۲۰۱۵ میــالدی 

بــه اینســو ۲ صــد کلیســا دریــن کشــور بســته شــده. 

کلیساها فروخته می شوند
نویسنده : حسن زوی 
ترجمه : ابوزبیر حبیب زاده
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آملــان نیــز پذیرفتــه اســت کــه ۵۱۵ کلیســاهای 

ــود  ــبب نب ــه س ــر ب ــال اخی ــد س ــور در چن ــن کش ای

عبادتگــذاران مســدود شــده اســت.

 St ــام ــه ن ــه ب ــی فرانس ــا تاریخ ــک ام ــای کوچ کلیس

ــال  ــوری امس ــخ ۲۲ جن ــه تاری ــز ب Jules Catholic نی

ــی  ــف م ــدار مکل ــد. خری ــه ش ــالم عرض ــه مزایده/لی ب

باشــد در جــای دیگــری کــه مــردم نیــاز بــه معبــد داشــته 

ــام مــی ســازد. ــن ن ــه ای باشــند، کلیســای ب

ــا  ــن کلیس ــروش ای ــده ف ــت کنن ــاک، مراقب ــپ روی فل

مــی گویــد : قیمــت ابتدایــی ایــن کلیســا ۵ هــزار یــورو 

ــن کلیســا در ۱۸۹۰-۱۸۹۲م ســاخته  ــن شــده. ای تعیی

ــه اینســو بســته شــده  ــد مــدت ب ــود. امــا از چن شــده ب

بــود و دریــن مــدت هیچگونــه ترمیــم و آرایــش نشــده 

ــه  ــت ک ــه اس ــای فرانس ــتین کلیس ــن نخس ــت. ای اس

ــروش عرضــه شــده اســت. ــرای ف ب

ــت  ــت و ۸۲٪ جمعی ــیحیان اس ــور مس ــارک کش دمن

ایــن کشــور را مســیحیان تشــکیل مــی دهنــد. امــا تنهــا 

ــد. ــه کلیســا مــی رون ــادت ب ــرای عب ۸٪ مــردم آن ب

رئیــس اداره نظــم و حفاظــت کلیســاهای دمنــارک مــی 

گویــد : هــرگاه مــردم بــرای عبــادت نیاینــد، بهــرت اســت 

ــه  ــا و طویل ــای خنزیره ــارم ه ــه ف ــاها ب ــن کلیس ــه ای ک

هــای اســپ هــا تبدیــل شــود.

ایــن اداره از فــروش ۱۰ کلیســای دیگــر نیــز خــرب داده 

اســت، امــا در اعالنــات خــود قیــد »نــان فــار مســلمز« 

ــاها  ــن کلیس ــا ای ــلامن ه ــی مس ــرده، یعن ــه ک را اضاف

ــن  ــا ای ــلامن ه ــه مس ــرا ک ــد )زی ــی توانن ــده من را خری

ــد(. ــل مــی کنن ــه مســاجد تبدی کلیســاها را ب

ــه  ــی گفت ــون آملان ــک تلویزی ــتناد از ی ــه اس ــره ب الجزی

ــی ارزش شــدن کلیســاها اینســت  اســت کــه عامــل ب

کــه مســیحیت هیچگونــه ســکون روحــی بــرای پیــروان 

خــود نــدارد. مســیحیان بــه منظــور ســکون و اطمینــان 

ــر در  ــن جوه ــا ای ــد، ام ــی رون ــا م ــه کلیس ــی ب روح

ــا اســت. کلیســا عنق

در راپــور آمــده اســت کــه مســیحیان آیرلنــدی از همــه 

بیشــرت مذهبــی هســتند. ۴۹ در صــد آن هــا هفتــه 

ــیحیان  ــد مس ــد. ۳۹ در ص ــی رون ــا م ــه کلیس ــار ب یکب

ــد  ــپانیا، ۲۱ در ص ــیحیان هس ــد مس ــا، ۲۵ در ص ایتالی

ــان و  ــیحیان آمل ــد مس ــا، ۱۱ در ص ــیحیان بریتانی مس

تنهــا ۸ در صــد مســیحیان دمنــارک روز یکشــنبه بــرای 

ــد. ــه کلیســاها مــی رون ــادت ب عب

راپــور مــی افزایــد کــه مســیحیان اســرتالیا نیــز هامننــد 

انــد.  مســیحیان اروپــا، از مذهــب فاصلــه گرفتــه 

ــش  ــیار کاه ــا بس ــن کلیس ــامر مراجعی ــز ش ــا نی اینج

ــیاری  ــای بس ــه دروازه ه ــت ک ــت. از همینس ــه اس یافت

کلیســاها بســته شــده و از میــان آن هــا، قــرار اســت کــه 

ــود. ــه ش ــا فروخت ۵۵ کلیس

ــه  ــد ک ــی گوی ــرتالیا م ــاهای اس ــت از کلیس اداره مراقب

از فــروش ایــن کلیســاها ۲۰ ملیــون دالــر بدســت مــی 

ــد  ــی کنن ــی خــرج م ــر کودکان ــول را ب ــن پ ــد و ای آورن

ــی  ــورد آزار جنس ــان م ــوی راهب ــاها از س ــه در کلیس ک

قــرار گرفتــه انــد.

 Saint ــهور ــای مش ــه کلیس ــت ک ــادآوری اس ــل ی قاب

ــرای  ــه ب ــت ک ــاهای اس ــامل کلیس ــز ش Martinez نی

ــود. ــی ش ــه م ــروش عرض ف

شــامر کلیســاها در اســرتالیا بــه ۳ هــزار مــی رســد. اما 

تنهــا ۲۰ در صــد مســیحیان ایــن کشــور بــرای عبــادت 

بــه کلیســاها مــی رونــد.

عــراق در خــاور میانــه مرکــز تهذیــب هــا شــمرده مــی 

شــود و تعــداد زیــادی مســیحیان دران جــا زندگــی 

مــی کننــد. همچنــان کلیســاهای بســیار قدیمــی و 

تاریخــی دران کشــور وجــود دارد. امــا اکنــون بســیاری 

آن کلیســاها، حیثیــت خــود را از دســت داده انــد و 

کمــرت کلیســاهای اســت کــه مســیحیان هفتــه وار بــرای 

ــراق  ــاهای ع ــرت کلیس ــد. بیش ــی رون ــه آن م ــادت ب عب

بــه دکان هــا و مراکــز تجارتــی تبدیــل شــده و بعضــی 

ــروش اســت. ــاده ف ــون آم کلیســاها اکن

ــه  ــراق ک ــان ع ــین پارمل ــو پیش ــوا، عض ــف صلی جوزی

ــه اداره  ــد ک ــی گوی ــت، م ــیحی اس ــز مس ــودش نی خ

ــر  ــروش غی ــراق در ف ــان ع ــیحیان و راهب ــاف مس اوق

ــد. ــت دارن ــاها دس ــی کلیس قانون

صلیــوا در یــک کانفرانــس مطبوعاتــی گفت : کلیســای 

ــن  ــده. ای ــه ش ــروش عرض ــرای ف ــه ب ــک رسیان کاتولی

کار از نــگاه قانــون و اصــول اداره کلیســاها نادرســت 

ــکار  ــه هــدف دیگــری ب ــوان کلیســا را ب اســت. مــی ت

بــرد، امــا فــروش آن کامــال مخالفــت بــا اصــول اســت. 

بــه گفتــه صلیــوا ؛ بــه شــمول کلیســاها امــالک زیــادی 

مســیحایان توســط اداره اوقــاف بــه فــروش رســیده، اما 

کســی منــی دانــد کــه پــول بدســت آمــده چــه شــد ؟
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گــم شــدن پــول دلیــل اینســت کــه اداره اوقــاف 

ــتند.  ــک هس ــی رشی ــاد مال ــر دو در فس ــان ه و راهب

لــوس ســاکو، پیشــوای نامــدار کاتولیــک و دیگــر 

راهبــان در فــروش کلیســاهای بغــداد و دیگــر شــهرها 

دســت دارنــد. کلیســای شــورجه در ســال ۱۸۳۴ 

میــالدی ســاخته شــد، آن را پیشــوایان مذهبــی مــا 

فروختنــد، اکنــون آن بــه مرکــز تجازتــی تبدیــل شــده و 

مــردم بــرای عبــادت نــه، بلکــه بــرای خریــد و فــروش 

ــد. ــه آنجــا مــی رون ب

ــه در  ــاهای ک ــت : کلیس ــده اس ــره آم ــور الجزی در راپ

ــیاری آن را  ــود، بس ــی ش ــا م ــده و ی ــه ش ــرب فروخت غ

ــی  ــل م ــاجد تبدی ــه مس ــد و ب ــی خرن ــا م ــلامن ه مس

ــه  ــت ک ــهرهای اس ــا از ش ــس، ایتالی ــهر وین ــد. ش کنن

جــای مناســب بــرای منــاز خوانــدن مســلامن هــا 

نداشــت. اکنــون مســلامن هــا یــک کلیســای تاریخــی 

را خریدنــد و بــه مســجد تبدیــل کــرده انــد. ایــن کلیســا 

)ســانتا ماریــا دیــل ابازیــا دیــال میرسیکوردیــا( در قــرن 

ــه  دهــم میــالدی ســاخته شــده بــود و از چهــل ســال ب

ــود. ــد ب اینســو بن

تاریخــی  کلیســای  نیــز  آملــان  در  هــا  مســلامن 

»دورمتندیــو هانــس« را خریــده انــد و بــه مســجد 

جامــع دورمتنــد تبدیــل کــرده انــد. ایــن مســجد ۷ صــد 

ــاز  ــد من ــان ۱۵ ص ــعت دارد و همزم ــرت وس ــع می مرب

ــد. ــاز بخوانن ــد دران من ــی توانن ــذار م گ

بلــی، دینــی کــه منســوخ باشــد و حتــی پیش از منســوخ 

شــدن تحریفــات زیــادی دران رخ 

داده باشــد و پیشــوایان مذهبــی آن 

در پهلــوی تجــاوز جنســی بــه ده 

هــا مفاســد دیگــر آلــوده باشــند، 

هیچگونــه ســکون و اطمینان روحی 

ــته  ــی داش ــوی من ــای معن ــا ارتق و ی

باشــد. اگــر چنــد تــن متعصبیــن 

مذهبــی برایــش تبلیغــات مــی کنند، 

ــه جــز گمــراه کــردن بعضــی  ــن ب ای

مــردم بــی علــم دیگــر نتیجــه ای 

ــد  ــی باش ــن م ــش چنی ــدارد و حال ن

ــود. ــی ش ــه م ــد آن فروخت ــه معاب ک

کــه  اســت  شــکر  بســیار  جــای 

و  حفاظــت  بــرای  مــا  علــامی 

ــای  ــی ه ــاعی و قربان ــود مس ــن خ ــاعت دی اش

زیــادی انجــام داده انــد و وابســتگی مســلامن هــا 

بــا دیــن شــان قــوی مانــده اســت. چقــدری کــه میــزان 

ــه  ــاال رفت ــان ب ــالم در جه ــد اس ــر ض ــا ب ــونت ه خش

و تــالش هــا بــرای بدنامــی آن فــزون تــر گردیــده، 

هامنقــدر مســلامن هــا بــه دیــن خــود نزدیــک تــر شــده 

ــر  ــوی ت ــن ق ــرای دی ــان ب ــی ش ــاس قربان ــد و احس ان

ــت. ــده اس ش

احرتامــی کــه مســلامن هــا بــه مســاجد خــود دارنــد و 

ــد،  ــاد نگــه داشــته ان ــان آب ــارس جه مســاجد را در رست

ــدارد. ــری ن ــا نظی بســیار ســتودنی اســت و یقین

ــجد  ــلامنی مس ــه مس ــرد ک ــوان ک ــی ت ــم من ــور ه تص

را بفروشــد، بلکــه جــای شــکران اســت کــه مســلامن 

ــه  ــا را ب ــاهای آن ه ــیحی کلیس ــورهای مس ــا در کش ه

پــول مــی خرنــد و بــه مســاجد تبدیــل مــی کننــد. ایــن 

حقانیــت اســالم را غربــی هــا مــی بیننــد و حتــی آنانــی 

هــم بــه دیــن اســالم داخــل مــی شــوند کــه بیشــرت حصه 

زندگــی شــان را در خصومــت بــا اســالم ســپری کــرده 

ــرس و هــراس هســتند و  ــی در ت ــد. کشــورهای غرب ان

ــرت  ــالم بیش ــه اس ــش ب ــراف گرای ــه گ ــورهای ک در کش

ــرور  ــا م ــاید ب ــه ش ــود ک ــی ش ــرده م ــرس ب ــت، ت اس

زمــان بــه کشــورهای مســلامن نشــین تبدیــل شــوند. از 

همینســت کــه اکنــون آن هــا راه هــای رســیدن مســلامن 

هــا بــه اروپــا را مســدود مــی ســازند و در برابر مســلامن 

هــای اروپــا مشــکالت نیــز ایجــاد مــی کننــد. 
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آمار تلفات غیر نظامیان در سال 2003:
تحلیلــی کــه توســط روزنامــه گاردیــن ارایــه گردیــده، 

تخمیــن مــی کنــد که در حــدود 20000 تــن به صورت 

ــی و  ــالت زمین ــر حم ــتقیم در اث ــر مس ــا غی ــتقیم ی مس

هوایــی امریــکا بــه قتــل رســیده انــد.  پروفیســور مــارک 

هیرولــد از دانشــگاه نیــو هامپشــایر تخمیــن مــی کنــد 

کــه طــی بیســت مــاه از هفتــم اکتوبــر 2001 تــا ســوم 

ــر نظامــی  ــا 3600 غی جــون 2003 دســتکم 3100 ت

ــکا  ــر امری ــت ام ــوای تح ــتقیم ق ــالت مس ــر حم در اث

کشــته شــده اســت.

آمار تلفات غیر نظامیان در سال 2004:
آماری از منابع خربی غربی به دست نیامده ...

آمار تلفات غیر نظامیان در سال 2005:
نیــو  دانشــگااه  از  هیرولــد  مــارک  پروفیســور 

هامپشــایر تخمیــن مــی کنــد کــه دســتکم 408 

تــا 478 غیــر نظامــی افغــان در اثــر عملیــات مســتقیم 

ــت. ــده اس ــته ش ــکا کش ــای ناتو/امری نیروه

آمار تلفات غیر نظامیان در سال 2006:
ــرش گــزارش داده اســت  ــوق ب ــان حق ــده ب ســازمان دی

کــه در ســال 2006، 230 غیــر نظامــی افغــان در اثــر 

ــت. از  ــده اس ــته ش ــکا کش ــا امری ــو و ی ــات نات عملی

ــی و 114  ــالت هوای ــر حم ــن در اث ــه 116 ت آن جمل

ــارک  ــور م ــا پروفیس ــی  ام ــالت زمین ــر حم ــن در اث ت

ــد  ــی کن ــن م ــایر تخمی ــگاه نیوهامپش ــد از دانش هیرول

کــه دســتکم 653-769 نفــر در اثــر عملیــات مســتقیم 

ــت. ــده اس ــته ش ــو کش ــی امریکا/نات نظام

آمار تلفات غیر نظامیان در سال 2007:
بــر اســاس گــزارش هیئــت ســازمان ملــل متحــد طــی 

نگاهی بر اشغال خونین 
و       

تعامل سیاسی امریکا در افغانستان
تحقیق و ترتیب: سلمان رحیمی هروی

)3( 
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گزارشــی تخمیــن مــی کنــد کــه 434 غیــر 

نظامــی افغــان در اثــر حمــالت ناتو/امریــکا در ســال 

2007 کشــته شــده انــد. از آن جملــه 321 تــن در اثــر 

ــباری  ــر آتش ــر در اث ــن دیگ ــی و 113 ت ــالت هوای حم

زمینــی. 57 تــن غیــر نظامــی دیگــر در اثــر تیرانــدازی و 

192 تــن دیگــر در وضعیــت مجهولــی بــه قتــل رســیده 

انــد.

و امــا پروفیســور مــارک هیرولــد از دانشــگاه نیــو 

هامپشــایر تخمیــن مــی کنــد کــه دســتکم 1010 

تــا 1207 تــن غیرنظامــی افغــان مســتقیمن در اثــر 

ــتان  ــال 2007 در افغانس ــکا در س ــالت ناتو/امری حم

ــد ــیده ان ــل رس ــه قت ب

آمار تلفات غیر نظامیان در سال 2008:
ایــن  بــه  افغانســتان  بــر حقــوق  نظــارت  ســازمان 

عقیــده اســت کــه بیشــرت از 1620 غیــر نظامــی افغــان 

ــکا در ســال 2008  توســط نیروهــای تحــت امــر امری

در افغانســتان کشــته شــده انــد، بــه شــمول 680 تنــی 

کــه در اثــر حمــالت هوایــی بــه قتــل رســیده انــد. ایــن 

ــن کــرده اســت کــه حمــالت  ــان تخمی ســازمان همچن

نظامــی نیروهــای ناتو/امریــکا منجــر بــه زخمــی شــدن 

2800 تــن و بیجــا شــدن 80000 تــن دیگــر از خانــه 

هــای شــان شــده اســت.

ــو هامپشــایر  ــد از دانشــگاه نی ــارک هیرول پروفیســور م

تــا  دســتکم 864  کــه  گویــد  مــی 

1017 غیــر نظامــی افغــان مســتقیمن 

ناتــو/ خارجــی  نیروهــای  توســط 

امریــکا در ســال 2008 در افغانســتان 

ــد. ــده ان ــته ش کش

آمــار تلفــات غیــر نظامیــان در ســال 
:2009

پروفیســور مــارک هیرولــد از دانشــگاه 

نیــو هامپشــایر مــی گویــد کــه دســتکم 

ــر  ــی در اث ــر نظام ــا 1073 غی 922 ت

حمــالت امریکا/ناتــو در ســال 2009 

در افغانســتان کشــته شــده انــد.

آمار تلفات غیر نظامیان در سال 2010:
کشــته شــدن بیــش از 52 زن و کــودک بیگنــاه در 

ننگرهــار.

حمــالت هوایــی آمریــکا در 23 ژوئیــه 2010 بــه 

منطقــه ســنگین والیــت ننگرهــار باعــث کشــته شــدن 

ــاه شــد. بیــش از 400  بیــش از 52 زن و کــودک بیگن

نفــر در خیابانهــای کابــل بــه تظاهــرات پرداختــه و 

ایــن حملــه را محکــوم کردنــد. هیئتــی از کابــل بــرای 

تحقیــق بــه منطقــه اعــزام شــدند. براســاس بررســیهای 

زنــان و کــودکان  هیئــت، متامــی کشــته شــدگان 

بودنــد. نیروهــای ناتــو و آیســاف پــس از گذشــت 

چندیــن هفتــه طــی اعالمیــه ای از انجــام ایــن حمــالت 

ــد. ــف کردن ــراز تاس اب

مجلــه »رولنــگ ســتون« در 27 مــه 2011 چندیــن 

تصویــر وحشــتناکی از قتــل عــام گروهــی در قندهــار 

بــه »جوخــه  آمریکایــی مشــهور  توســط رسبــازان 

کشــتار« را منتــرش کــرد کــه بــا واکنــش تنــدی در 

ــه در  ــر ک ــن تصوی ــد. در ای ــه ش ــان مواج رسارس جه

15جنــوری 2010 گرفتــه شــده یــک رسبــاز آمریکایی 

ــازه  ــار جن ــده در کن ــال خن ــه در ح ــد ک ــان میده را نش

ــس  ــار عک ــل قنده ــان اه ــک دهق ــرس ی ــن، پ گاللدی

ــرد. ــادگاری میگی ی

ادامه دارد...
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نظام  خواهان  قاطبتا  افغانستان  مسلامن  ملت 

و  نداشته  خوبی  خاطره  جمهوریت  از  و  اند  رشعی 

ندارند. آخرین عملکرد آنان در عدم رشکت در انتخابات 

جعل کاران یک هشدار مهم به رژیم فروپاشیده کابل و 

جمهوریت رنگ باخته است.

رای  محوریت  با  حکومتی  نوع  یک  که  جمهوریت 

جای  به  غربی  کشورهای  در  است،  مردم  اکرثیت 

قرون  سده های  در  شخصی  و  فردی  حکومت های 

اسالمی  کشورهای  در  آن  از  بعد  و  گرفت؛  پا  وسطی 

رسایت و نفوذ کرد. دیری نپائید که بنابر رنگ خوش و 

نام زیبایش رشد منود و در بسیاری از کشورها در کنار 

نام اسالمیت هامغوش شد و به نام جمهوری اسالمی 

نقشش بارز گردید.

افغانستان نیز از جمله کشورهایی بود که بعد از کودتای 

این  استقبال  به  پادشاهی ظاهرخان،  بر علیه  داود خان 

مهامن نوآمد پرداخت و اداره کشور بر مبنای جمهوریت 

رنگ گرفت.

در این نوشته کوتاه منی خواهم در مورد نظام جمهوریت 

و اصولش به بحث بپردازم و فقط اینقدر یادآور می شوم 

که  عیب هایی  و  نقایص  با متام  نوع حکومت  این  که 

دارد، نتوانست نقش خوبی در افغانستان بازی کند؛ زیرا 

باعث تشتت، پراکندگی و حزب گرایِی بیش از حد افراد 

و فرزندان این ملت و بوم گردید. دستاورد و ارمغانی که 

جمهوریت در طول حدود چهاردهه برای ملت ما دربر 

داشته است، غیر از فقر و دراز کردِن دست نیاز 

و وابستگی به دیگران چون رشق و غرب، چیز دیگری 

نبوده است.

بنام آزادی و دموکراسی در جمهوریت، فرهنگ اصیل و 

دینی این ملت را تا حد زیادی به یغام بردند؛ به خصوص 

در مراکز شهرها که نفوذ حکومت ها بیشرت بوده است 

و تا حاال هیچگونه خیری از این نوع حکومت غربی، 

عاید ملت مسلامن ما نگردیده و بلکه دامنه کشمکش 

ها و جنگ ها را بیشرت و طوالنی تر کرده است.

مردم مسلامن افغان زمین، از هامن آغاز مبارزه و جهاِد 

از  سابق،  شوروی  جامهیر  اتحاد  برابر  در  مقدس 

حکومت های حاکم در لباس جمهوریت، خسته شده 

بودند؛ زیرا روز به روز، آیین شان را از دست داده و در 

اقامه  آرزومند  و  می شدند  ذوب  و غرب  فرهنگ رشق 

نظامی بودند که رشیعت اسالمی را - که در واقع فرهنگ 

اصیل شان است - در رسزمین شان قایم کند و از هامن 

زمان، شعارهای عدم وابستگی به رشق و غرب را رس 

بانگ  شوروی«را  بر  که»مرگ  هامنگونه  می دادند. 

به هامن ِقسم،»مرگ  بودند،  داده  قرار  خانه های شان 

بر آمریکا«را نیز با آن هامهنگ کرده بودند.

افغانان  با  محارب  کشوری  زمان  آن  در  آمریکا  گرچه 

شمرده منی شد؛ اما همگی، از طمع و آِز این هیوالی 

را  غرب  و  رشق  به  وابستگی  لذا  بودند،  آگاه  غربی 

منی پذیرفتند؛ چرا که مقصود اساسی آنها ایجاد نظامی 

داوود مهاجر

رنگ باختن 
جمهوریت در 
برابر شریعت 
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بود که خواسته ملت مسلامن را 

آرمان  کننده  حفاظت  و  بوده  ضامن 

شهدایی باشد که بخاطر چنین هدفی 

جان های خود را فدا کرده بودند.

در مدت زمان چهاردهه حکومت هاِی 

جمهوریت  مبنای  بر  که  گوناگونی 

در  را  ما  کشور  و  شدند  ظاهر 

تباهِی  و  فساد  گوناگون  باتالق های 

و  اقتصادی   ، اجتامعی  اخالقی، 

ماه  در  ناگهان  کردند،  غرق  سیاسی 

 ۱۳۷۳ با  برابر   ۱۹۹۴ سال  اکتوبر 

طالبان  حق پرسِت  نیروی  شمسی 

سپتامرب سال ۱۹۹۶  در  و  کرد  ظهور 

با  ایشان  حاکمیت  کابل  فتح  با 

گرفت.  اسالمی«شکل  نام»امارت 

امارت اسالمی با کنار زدن نظام فاسد 

ابراز  زمان،  آن  در  حاکم  جمهورِی 

وجود کرد و توانست در مدت کوتاهی 

گروهها  و  احزاب  متامی  عمرش،  از 

را زیر یک بیرق جمع کند و فاتحه زورگویی، ظلم و 

ستم، اخاذی و رشوه گیری، کشت مواد خامنان سوز 

تریاک، قتل و کشتار ناحق و صدها ظلم و اجحاف را 

بخواند و گلیم و بساط آنان را جمع کند.

امارت اسالمی علی رغم متام نارسایی های اقتصادی و 

سیاسی، تنهایی و تهی دستی، جنگ و قتال، فشارهای 

بین املللی و منطقوی، منونه خوبی از مدینه فاضله، 

عدالت اجتامعی، امنیت و آسایِش به متام معنی، قضا 

و محکمه رشعی را برای ملت خود به ارمغان بیاورد؛ 

چیزی که دوست و دشمن را به اعرتاف از آن واداشت 

و کسی منی تواند از آن انکار کند. اما دیری نگذشت 

که این نهال رحمت و عدالت را کندند.

آری، در تاریخ ۷ اکتوبر )۲۰۰۱ م( حمالت وحشیانه 

و دور از عقالنیت رسدمداران غربی و از میان برداشنت 

با بهانه های واهی، و نشسنت بر گُرده  امارت اسالمی 

ملت  اراده  نتوانست  زور،  به  افغان  مسلامن  ملت 

مسلامن ما را بشکند؛ بلکه جهاد و پیکار در برابر زور و 

تزویر را دوباره از صفر رشوع کردند و در مدت هیجده 

سال استقامت، صرب و شهامت، کمرش را شکستند و 

اعرتاف به شکست را از زبان جرناالن خودشان بیرون 

روز  نیمه  آفتاِب  مانند  همکنون  که  چیزی  آوردند. 

واضح و روشن است.

مردم مسلامن ما در ابتدا فرد فرد و سپس دسته دسته و 

گروه گروه به مجاهدین امارت اسالمی روی آوردند؛ 

صف های آنان را مضبوط و پررنگ کردند؛ از هیچ گونه 

دوباره  اینکه  تا  نورزیدند؛  دریغ  همکاری  و  نرصت 

توانستند امارت اسالمی را بر پایه هایش استوار بدارند. 

درصد خاک  هفتاد  از  بیش  امروزه  که  است  همین  و 

دوشادوش  اسالمی،  امارت  مجاهدین  را  افغانستان 

به جمهوریت  عمال  و  دارند  سیطره  تحت  ملت خود 

پرستان پشت دادند.

آخرین تیری که از طرف ملت افغان به صورت همگی، 

به سوی جمهوریِت غربی نشانه رفت و پرتاب شد، در 

تاریخ ۶ میزان امسال )۱۳۹۸ هش( بود که با رشکت 

رژیم  پوشالی  و  جعلی  انتخابات  در  خویش  نکردن 

و  دموکراسی خواهان  به  محکمی  سیلِی  کابل،  اجیر 

مخالفان صلح و آشتی ملی، مخالفان رشیعت و نفاذ 

احکام الهی، زدند؛ و این خود نشان از شکست واضح 

و  شهیدپرور  خاک  در  رشیعت  برابر  در  جمهوریت 

الحاد ستیز افغان زمین است. 

را  ما  پاک شهدای  آرمان  الله ذوالجالل  امیدواریم که 

محقق کند و رسزمین دالورمردان را آزاد و آباد مناید.

<< بنام آزادی و دموکراسی در جمهوریت، فرهنگ 
اصیل و دینی این ملت را تا حد زیادی به یغما بردند؛ 
حکومت ها  نفوذ  که  شهرها  مراکز  در  خصوص  به 
بیشتر بوده است و تا حاال هیچگونه خیری از این 
نوع حکومت غربی، عاید ملت مسلمان ما نگردیده 
و  بیشتر  را  ها  جنگ  و  ها  کشمکش  دامنه  بلکه  و 

طوالنی تر کرده است. 
***

نارسایی های  تمام  رغم  علی  اسالمی  امارت   >>
جنگ  دستی،  تهی  و  تنهایی  سیاسی،  و  اقتصادی 
المللی و منطقوی، نمونه  و قتال، فشارهای بین 
امنیت  اجتماعی،  عدالت  فاضله،  مدینه  از  خوبی 
و آسایِش به تمام معنی، قضا و محکمه شرعی را 
برای ملت خود به ارمغان بیاورد؛ چیزی که دوست 
کسی  و  واداشت  آن  از  اعتراف  به  را  دشمن  و 

نمی تواند از آن انکار کند. 
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های  جنگ  شاهد  ما  رسزمین  که  است  بدیهی 

هنوز  کارزار درکشور  میدان  و  است  خامنان سوزی 

این  اینست که در  اما بسا جای تأسف  گرمرتمی شود  

کشور هنوز کور دالنی وجود دارند که هدف این جنگ 

را مشخص  درگیر  های  واصلیت طرف  دانند   را منی 

نکرده و از تقدس این جنگ انکار می ورزند.

این جنگ هژده سال است که از ملت مظلوم ما قربانی 

می گرد و طرف های درگیر برای ادامه جنگ شان  شعار 

وعناوینی را نیز رس می دهند وهمچنان دراین هیچ تردیدی 

نیز وجود ندارد که در این دو طرف درگیر، حق و باطلی 

هم وجود دارد و هر صاحب خرد و دانش به آسانی می 

توانند حق و باطل را  دراین دوطرف درگیر تشخیص دهند. 

قرآن کریم چقدر خوب وضاحت منوده که مومنان برای الله 

می جنگند وکفارومتحدین اش برای طاغوت می جنگند.

كََفُروا  َوالَِّذيَن  اللَِّه  َسِبيِل  يِف  يَُقاتِلُوَن  آَمُنوا  الَِّذيَن   {

إِنَّ  ْيطَاِن  الشَّ أَْولَِياَء  َفَقاتِلُوا  الطَّاُغوِت  َسِبيِل  يِف  يَُقاتِلُوَن 

ْيطَاِن كَاَن َضِعيًفا )76( النساء{ كَْيَد الشَّ

كارزار  راه خدا  در  اند  آورده   اميان  كه  ترجمه: كساىن 

مى كنند و كساىن كه كافر شده  اند در راه طاغوت مى 

نرينگ شيطان  كه  بجنگيد  ياران شيطان  با  پس   جنگند 

]در نهايت[ ضعيف است.

مشخص  را  درگیر  دوطرف  هر  جنگ  هدف  خداوند 

ساخته است مومنان در راه الله می جنگند و کافران در 

راه طاغوت می جنگند.

و این یک واقعیت انکار ناپذیر است که جنگ جاری در 

کشورما در واقع جنگ میان امریکایی ها و طالبان 

ناتو  های  کشور  ها  امریکایی  کنار  در  و  است 

پولیس،  عسکر،  قبیل  از  داخلی  گان  شده  وگامشته 

اربکی، امنیت ملی و دیگر قطعات نظامی و ملکی اداره 

دست نشانده کابل قرار دارند و در کنار طالبان رصف 

و  مقاومت می منایند  آزادیخواه کشور  و  مظلوم  مردم 

می جنگند.

اگر به حقیقت  تن دهیم معلومدار است که جنگ طالبان 

علیه امریکایی ها ومزدوران داخلی شان از تقدس کامل 

برخوردار است و عالوه بر آنکه طالبان مومنان هستند، 

ساخته  همگانی  نیز  را  شان  جنگ  اهداف  آنان   خود 

نظام خالص  اقامه  و  اشغالگر  قوای  اخراج  آن   اند که 

اسالمی در کشور می باشد وتجاوز واشغال کشور ما 

توسط امریکایی ها از هیچ کس نیز پنهان نیست و ادامه 

با همکاران داخلی شان جز برای  جنگ امریکایی ها  

و  باشد  تواند  منی  دیگری  چیزی  کشور  اشغال  بقای 

برمالست که امریکایی ها درسایه اشغال شان، اهداف 

شوم دیگر را نیز دنبال می کنند و آن محو کامل عنعنات 

در  غربی   ورسوم  اعتقادات  وترویج  اسالمی  و  دینی 

ثابت  قرآنی  نصوص  داللت  بر  بنا  باشد  می  کشورما 

است که مومنان در راه الله می جنگند و در مومن بودن 

طالبان نیز شکی وجود ندارد، وامریکایی ها که درکفر 

شان شکی نیست با همکاران داخلی شان همه در راه 

همه  که  داده  فرمان  خداوند  پس  جنگند  می  طاغوت 

اند،  شیطان  دوستان  درحقیقت  که  را  ها  طاغوتی  این 

بکشید.

وناتو  امریکایی  عساکر  که  بپرسد  کسی  اگر 

سپاهیان طاغوت در نماد اسالمی
سادات چرخی
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عساکر  اما  هستند  کافر  معلومدار 

اداره  وقطعات  اربکی  پولیس،  داخلی، 

کابل خود را مسلامن میخوانند ومیگویند 

برای دفاع از وطن می جنگند پس چگونه 

کشنت این افراد  مرشوعیت دارد؟

وطن  )خدا،  عنوان  میگویم  آن  درپاسخ 

نیست  بیش  فریبندۀ  شعارهای  وظیفه(  و 

همه  کنیم،  دقت  تاریخ  اداوار  به   اگر 

و شعار  نام  برای خود  طاغوت  لشکریان 

های مناسب و زیبا و ظاهرا هدف شایسته 

را  مقابل شان  و جانب  عنوان می منایند 

نام های مختلف متهم ساخته  وچنین  به 

خدعه امر طبعی ومعمول هم است حتی 

نشده  دیده  دنیا  در  هنوز  تا  لشکری  هیچ 

است که خود را کافر وناروا بگوید بلکه 

بدی  های  نام  به  را  شان  مقابل  جانب 

معرفی می دارند و خود را شایسته و حق 

ها خود  امریکایی  همین  دهند حتی  می  بجانب جلوه 

را کافر منیگویند بلکه مسلامنان را تروریست خطاب 

می کنند 

علیه  الله  )صلی  اسالم  بزرگوار  پیامرب  زمان  در  حتی 

وسلم( مرشکین مکه خود را بر حق میدانیستند و اصحاب 

کرام رضوان الله علیهم اجمعین را متهم می کردند که 

دین آبایی شان را رها کردند وبه دین باطلی گرویده اند.

 لکن در این همه موارد رصف نصوص اسالم می تواند 

حکم کند و حق را از باطل تشخیص دهد و میزان حق و 

باطل قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم 

میباشد وقرآن وحدیث به رصاحت منشور کفار ومتحدین 

ها  امریکایی  کشی  لشکر  بناء   میکند  محکوم  را  اش 

باالی کشور اسالمی ویا نظام اسالمی چون افغانستان 

تجاوز واشغال شمرده میشود واداره دست نشانده شان 

درحقیقت اهداف شوم اشغالگران را دنبال میکند و در 

که  جنگند  می  مجاهدین  برخالف  ها  امریکایی  کنار 

دراصل همین مزدوران داخلی به اصطالح اردو وپولیس 

هستند  طاعوت  سپاهیان  مسلامنی  مناد  با  همه  ملی 

واز دیدگاه اسالم حکم عساکر، پولیس واربکی ودیگر 

ندارد  تفاوتی  امریکایی  عساکر  با  کابل  اداره  قطعات 

نه  شان  های  وکشته  هستند  سوار  کشتی  دریک  وهمه 

تنها شهید نیستند بلکه با امریکایی ها رسنوشت واحد 

و مسیر واحدی دارند.

برای فریب مردم  اداره دست نشانده،  امروز هر مامور 

از  کابل  اداره  امنیتی  اورگانهای  مینامیند که  ادعا  عامه 

کشور دفاع میکنند اما درمدت هژده سال نتوانستند ثابت 

کنند که از کدام کشور و در برابر کی ها دفاع میکنند؟ 

یا  آیا کشور را از تجاوز خارجی ها محفاظت میکنند 

برای اشغال کشور شان با امریکایی ها کمک میکنند ؟

میکنند پس وطن  تجاوز خارجی ها محفاظت  از  اگر 

امریکایی ها وناتو قرار دارد وحتی  ما عمال در تجاوز 

خود آنان از همین متجاوزین اشغالگر حامیت میکنند 

میکنند مشخص  ها محافظت  تجاوز همسایه  از  واگر 

بفرمایند در مقابل تجاوز کدام همسایه دفاع کرده اند؟

بلکه این همه ادعاهای عساکر اداره دست نشانده کابل 

)خدا، وطن و وظیفه( در عمل پوچ و بی معنی است 

میخواهند  مردم عامه را با چنین کلامت فریب دهند، در 

واقع آنان برای ادامه اشغال و اهداف شوم امریکایی ها  

فعالیت می منایند اگر ترمپ رئیس جمهور امریکا فرمان 

جنگ صادر کند، فورا ماشین جنگی همین اردو وپولیس 

به حرکت می آید و اگر فرمان صلح صادر شود دراین 

واقعیت  در  که  شود  منی  دیده  حرکت  جرئت  ماشین 

همه این جنگجویان اداره کابل درهر لباث و هرعنوانی 

که هستند زیر سوق و اداره امریکایی ها برخالف ملت 

و  دارند  را  طاغوت  لشکریان  وحکم  جنگند  می  خود 

صفوف شان باطل و درجمع اولیای شیطان محسوب 

است  درنهایت ضعیف  مکر شیطان  که  هستند، هامنا 

وای برحال این بدبختان که رسنوشت دنیا وآخرت شان 

با خرسان ابدی رقم خورده است. معاذناالله

<< این جنگ هژده سال است که از ملت مظلوم 
ما قربانی می گرد و طرف های درگیر برای ادامه 
دهند  می  سر  نیز  را  وعناوینی  شعار  شان   جنگ 
وهمچنان دراین هیچ تردیدی نیز وجود ندارد که 
در این دو طرف درگیر، حق و باطلی هم وجود دارد 
و هر صاحب خرد و دانش به آسانی می توانند حق 

و باطل را  دراین دوطرف درگیر تشخیص دهند. 
***

<< امروز هر مامور اداره دست نشانده، برای فریب 
امنیتی  اورگانهای  که  مینمایند  ادعا  عامه  مردم 
اداره کابل از کشور دفاع میکنند اما درمدت هژده 
سال نتوانستند ثابت کنند که از کدام کشور و در 
تجاوز  از  را  کشور  آیا  میکنند؟  دفاع  ها  کی  برابر 
یا برای اشغال کشور  خارجی ها محفاظت میکنند 

شان با امریکایی ها کمک میکنند ؟
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د  د ننګرهــار د هســکې مېنــې ولســوالۍ 

جــودرې ســيمې پــه جامــع جومــات کــې د تېــرې 

جمعــې مبارکــې )۱۳۹۸-۷-۲۶( د ملانځــه پــه 

ــه  ــو پ ــې وشــوې، چــې د راپورون مهــال دوه چاودن

اســاس لــه املــه يــې مســجد ويجــاړ او لــه ۶۰ تنــو 

ــان  ــور ټپي ــره ن ــهيدان او همدوم ــوال ش ــات کلي زي

ــول. ش

دغــه وحشــيانه عمــل پــه مــي او بــني امللــي کچــه 

وغنــدل شــو. د کابــل ادارې لــه رئيســانو او د برشي 

ــو،  ــرو ملتون ــې، د ملګ ــو نيول ــه نهادون ــو ل حقوق

اســالمي کنفرانــس، د امريــکا ســفارت او آن د ناټــو 

ــورې  ــو پ ــزو هيوادون ــيمه يي ــازمان او س ــي س نظام

ــو ټکــو محکــوم  ــه خپل ــام پ ــل ع ــاروا قت ــو دا ن ټول

کــړ.

کــه څــه هــم د دوی غندنــې پــه خپــل ځــای د 

ــه کتلــو  ــه پ قــدر وړ دي، خــو شــاوخوا حقايقــو ت

ــې د  ــه چ ــکاري؛ ځک ــکې ښ ــاح اوښ د متس

ــل  ــر ب ــواد او ه ــه هي ــوږ پ ــې زم ــای چ ــر ځ دې پ

ــه مشــخص ډول د دغســې وحشــيانه  ځــای کــې پ

اعاملــو لــه غندلــو د عامــل غنــدل او لــه منــځ وړل 

ــه  ــده مرغ ــه ب ــې ل ــه چ ــه څ ــر رضوري دي، هغ ډې

ــه شــعوري  ــادو ســازمانونو او بنســټونو لخــوا پ د ي

ــوي دي. ــول ش ــه غورځ ــه پام ډول ل

زمــوږ پــه جګــړه ځپــي هيــواد کــې ډېــرې دې تــه 

ــارونو  ــو او ښ ــه کلي ــې پ ــه پېښ ــې رحامن ــه ب ورت

کــې رامنځتــه شــوې، چــې د ډېــرو هغــو پــړه يــې د 

داعــش پــه نــوم يــوې پــردۍ ډلــې په غــاړه واخيســته 

ــې داســې وې چــې انجامونکــي  ــرې کمــې ي او ډې

ــه  ــر ل ــه نظ ــه پ ــواهدو ت ــو ش ــوم و، خ ــا معل ــې ن ي

ورا معلومېــده چــې د داعــش کار ځکــه دی، چــې 

ــې د  ــوازې د دې ډل ــت ي ــت او وحش ــې بربري دغس

ــی يش. غــړو لخــوا انجامېدل

سازمانونه دې د بې رحمانه قتل عام د عامل مخه ونيسي
خالد رعد
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ــې  ــه ده چ ــو ثابت ــرو داليل ــه ډي پ

ــده ده  ــاين پدي ــري افغ ــه غ ــش هغ داع

ــه  ــغالګرو ل ــې د اش ــواد ک ــه هي ــې پ چ

ــې وروســته د يرغلګــرو او  نظامــي مات

ــه  ــوا پ ــرو لخ ــو ملګ ــوی د کورني د هغ

ــق  ــو د تحق ــو اهداف ــې د خپل ــيمه ک س

ــادره  ــه ص ــواد ت ــږ هي ــدف زمون ــه ه پ

ــړ او  ــه مالت ــې عالني ــه ي ــوې او دلت ش

متويــل کيــږي، د اســالمي امــارت لــه 

ــواک د  ــي ځ ــږي، د نظام ــورل کي ــو ژوغ مجاهدين

تقويــې هڅــه يــې کيــږي او د ال پړســولو لپــاره يــې 

ــه کچــه روان دي. ــه پرميان رســنيز تبليغــات هــم پ

غندونکــي  وحشــتونو  د  داعــش  د  خــو  ځکــه 

ســازمانونه او بنســټونه پــه واضحــو ټکــو ګــرم بللــی 

شــو، چــې لــه ښــکاره داليلــو او شــواهدو رسه رسه 

د داعــش پــه مالتــړ او متويــل او د دې ډلــې د غــړو 

پــه ســاتنه چــوپ پاتــې دي او يــوازې د دوی د ناوړه 

کړنــو غندلــو تــه يــې کار ويلــی.

دوی بايــد د د داعــش د عملونــو د غندلــو پــر ځــای 

ــه  ــوي ت ــل مخني ــو د عام ــه اعامل ــې رحامن د دې ب

ــه همــکارۍ  ــد د داعــش ل ــره توجــه وکــړي، باي ډې

څخــه د اشــغالګرې امريــکا او د دې د کورنيــو 

ــړي. ــه وک ــو هڅ ــونو لنډول ــرو د الس ملګ

ــه  ــه ن ــازمانونه ب ــه س ــکا مربوط ــور د امري ــو او ن ناټ

ــو  ــرشي حقون ــه او د ب ــري ملتون ــو ملګ ــادوو، خ ي

بايــد  نهادونــه 

زمــوږ پــه هيــواد 

قتــل  د  کــې 

پــه  عامونــو 

فکــر  عواملــو 

د  او  وکــړي 

ــاره  ــوي لپ مخني

يــې هغــه څــه 

کــړي  عمــي 

ــې  ــې دوی ي چ

ــادوي. ــې ي ــو ک ــو اعالمي ــو غندونک ــه خپل ــل پ ت

کــه څــه هــم افغــان ولــس د داعــش پــه څېــر غــري 

ــو او  ــه منځــه وړل ــه ل ــدو پ ــه پدي ــې رحم ــاين ب افغ

محــو کولــو کــې چــا تــه اړتيــا نــه لــري، لکــه چــې 

ــادو  ــو د ي ــړې ده، خ ــه ک ــې ثابت ــې ي ــخ ک ــه تاري پ

ــوازې د  ــای ي ــر ځ ــو پ ــوا د عوامل ــازمانونو لخ س

ــوم د  ــه د دوی ن ــه ب ــه توج ــه زيات ــو ت ــو غندل فاجع

دې ملــت تــر منــځ ال بدرنګــه او ادعــاوې يــې تــش 

ــت کــړي. ــاظ ثاب الف

ــمي  ــه رس ــواړي. پ ــدام غ ــي اق ــس عم ــان ول افغ

څرګندونــو کــې د ولــي وګــړو د قتــل عــام غندنــې 

يــې د اشــغال پــه ۱۸ کلنــه دوره کــې هــم د کابــل 

ــړې،  ــان ک ــوا امتح ــازمانونو لخ ــم د س ادارې او ه

چــې څومــره بــې معنــی او بــې ګټــې دي؛ نــو ځکــه 

ــای د  ــر ځ ــدام پ ــي اق ــدې د عم ــر وړان ــل پ د عام

وحشــيانه عملونــو غنــدل ورتــه بــې ارزښــته تــوري 

دي.

خو  یادوو،  نه  به  سازمانونه  مربوطه  امریکا  د  نور  او  ناټو 

زموږ  باید  نهادونه  حقونو  بشري  د  او  ملتونه  ملګري 

د  او  وکړي  فکر  عواملو  په  عامونو  قتل  د  کې  هیواد  په 

مخنیوي لپاره یې هغه څه عملي کړي چې دوی یې تل 

په خپلو غندونکو اعالمیو کې یادوي.
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آل عمــران یکــی از ســوره هــای کالن و ابتدایــی 

قــرآن رشیــف اســت کــه مشــتمل بــر اندرزهــا و 

ــا  ــت. درس ه ــم اس ــیار مه ــوز و بس ــات درس آم واقع

ــه و  ــی از ازمن ــچ زمان ــی کــه مســلامنان در هی و پندهای

ــد  ــاز از آنهــا منــی توانن ــی نی ــه ب ــی از امکن ــچ مکان هی

ــا  ــت ت ــن اس ــر ای ــالش ب ــون ت ــن مضم ــند. در ای باش

ــه  ــزول ســوره و واقعــهء مربــوط ب ــه شــأن ن ــا توجــه ب ب

ــن  ــدگان و مخاطبی ــت خوانن ــکات بخدم ــی ن آن بعض

گرامیقــدر ارائــه شــود. خداونــد همــهء مــا را از انحراف 

و ســوءفهم و برداشــت غلــط حفاظــت فرمــوده توفیــق 

ــد.  ــب فرمای ــت نصی ــالص و للهی ــا اخ ــوأم ب ــل ت عم

آمیــن

ــات  ــزول آی ــباب ن ــان اس ــه بی ــه ب ــرب ک ــیر معت در تفاس

قرآنــی اهتــامم دارنــد، در بــارهء شــان نــزول آیــات 

ــد  ــهء ســورهء آل عمــران آمــده اســت کــه یــک وف اولی

نجــران  مســیحیان  از  رتبــه  عالــی  هیئــت  و 

)جنــوب غربــی عربســتان ســعودی( در قالــب وفــدی 

ــه  ــی الل ــه صل ــول الل ــرض رس ــه مح ــره ب ــصت نف ش

علیــه و آلــه و ســلم آمــد. در ایــن وفــد ۱۴ تــن از رسان 

مذهبــی و قومــی نجــران شــامل بودنــد. آنهــا در لبــاس 

ــي  ــجد النب ــه مس ــاص ب ــوکت خ ــان و ش ــا ش ــی ب های

وارد شــدند. مســلامنان منــاز عــرص را خوانــده بودنــد 

ــوص  ــه روش مخص ــا ب ــید. آنه ــی رس ــد نجران ــه وف ک

خودشــان رخ بــه ســوی مــرشق منــوده منــاز خواندنــد. 

رســول اللــه صلــی اللــه علیــه و ســلم دســتور دادنــد: 

))دعــوه(( آنهــا را بــه حــال خودشــان رهــا کنیــد و 

اجــازه دهیــد حســب مذهبشــان عبــادت کننــد. آنگونــه 

کــه در ســیره ابــن اســحاق آمــده اســت، ایــن وفــد چنــد 

روزی در مدینــه ماندنــد و بــه مناظــره بــا رســول گرامــی 

ــد.  ــالم پرداختن اس

درس هایی از سورهء آل عمران 
مربوط به زندگی امروزی
حکمت هللا حکمت
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و  واقعــه  ایــن  در 

ســبب نــزول ایــن ســوره 

هــر  بــرای  درس  چنــد 

اســت.  نهفتــه  مســلامن 

اللــه  اینکــه  جملــه  از 

ــود  ــود کمب ــا وج ــی ب تعال

امکانــات  و  ســهولیات 

ــرضت  ــت ح ــان بعث در زم

ــهرت  ــت، ش ــی مرتب ختم

بــه  را  ایشــان  آوازهء  و 

دوردســت هــا رســانده بود 

و کســانی از دور و نزدیک 

خــود را بــه مدینــه مــی 

ــت  ــا از حقیق ــاندند ت رس

ــل  ــوند. اه ــالم آگاه ش اس

نجــران نیــز از خطــه ای 

ــره،  ــه و مناظ ــا مباحث ــا ب ــد ت ــده بودن ــه آم ــه مدین دور ب

حقیقــت را دریابنــد. بعضــی از چنیــن افــراد کــه مدینــه 

مــی آمدنــد را رشف قبولیــت اســالم نصیــب مــی شــد 

و بعضــی محــروم مــی ماندنــد. البتــه کــه آن حــرضت 

صلــی اللــه علیــه وســلم و یــاران جــان نثارشــان نیــز از 

متــام ذرایــع ممکــن بــرای نــرش دعــوت اســالم اســتفاده 

ــد. ــی کردن م

دیگــر اینکــه مســیحیان نجــران وارد مســجد النبــي 

ــه  ــلم ن ــه وس ــه علی ــی الل ــه صل ــول الل ــدند و رس ش

ــب  ــا حس ــد آنه ــازه دادن ــه اج ــدند، بلک ــع نش ــا مان تنه

ــوم  ــد. معل ــادت بپردازن ــه عب ــان ب ــن خودش ــن و آئی دی

ــاجد و  ــه مس ــازه ورود ب ــلامنان اج ــود غیرمس ــی ش م

معابــد مســلامنان را دارنــد؛ وقتــی آنهــا وارد مســجدی 

مثــل مســجدالنبی صلــی اللــه علیــه وســلم شــدند، در 

مســاجد دیگــر بــه طریــق اولــی وارد شــده مــی تواننــد. 

ــی  ــد م ــاف را تائی ــلک احن ــع مس ــث در واق ــن حدی ای

کنــد کــه ورود غیــر مســلامنان را بــه مســجد منــع منــی 

ــد.  کنن

ــود  ــی ش ــل م ــه حاص ــن واقع ــه از ای ــر ک ــی دیگ درس

ایــن اســت کــه آن حــرضت صلــی اللــه علیــه وســلم بــا 

ــه گفتگــو پرداخــت و از نشســنت  مســیحیان نجــران ب

و همــکالم شــدن بــا آنهــا ابــا نورزیــد. در حالیکــه او در 

موضــع قــدرت بــود و هیــچ ترســی از آنهــا نداشــت. او 

مــی توانســت آنهــا را از خــود دور کنــد و یــا بــه یکــی 

ــد. امــا  ــان ســخن بگوی ــا آن ــه دســتور دهــد ب از صحاب

ــکالم  ــین و هم ــا همنش ــا آنه ــود ب ــود و خ ــن نفرم چنی

ــد  ــه قص ــار ب ــا کف ــنت ب ــخن گف ــی س ــن یعن ــد. ای ش

تبییــن حقیقــت کــدام گنــاه بــزرگ نیســت و بــه معنــای 

ارتــداد و پشــت کــردن بــه دیــن نیســت چنانکــه برخــی 

ــد.  ــی کنن ــات م ــادان تبلیغ ــز و ن ــبک مغ ــانهای س انس

ــا  ــا آنه ــار و همدســت شــدن ب ــا کف ــی ب ــه کــه تولّ البت

علیــه مســلامنان و منافــع اســالم گناهــی بــزرگ اســت 

و اللــه تعالــی چنیــن افــرادی را از زمــرهء هــامن کفــار 

دانســته اســت. امــا رصف ســخن گفــنت و نشســنت بــا 

ــد.  ــرهء دیــن خــارج منــی گردان آنهــا کســی را از دای

درســی کــه اخیــرا قابــل ذکــر اســت اینکــه بــرای تبییــن 

ــک روش و  ــو ی ــه و گفتگ ــار، مباحث ــر کف ــت ب حقیق

ذریعــه اســت کــه آن حــرضت صلــی اللــه علیــه وســلم 

بــه خوبــی از آن کار گرفــت و حقیقــت را بــر آنهــا 

ــر  ــز از ه ــم نی ــب عل ــلامنان صاح ــود. مس ــن من روش

فرصتــی بــرای بیــان حــق و تبییــن حقانیــت دیــن مبیــن 

اســالم و بطــالن عقایــد کفــار بایــد بهــره جســته و 

ــد. ــام دهن ــود را انج ــهء خ وظیف
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استعامر  جنون  و  نظام  و  سیاست  دنیای  در 

و  سیاستمداران  اوقات،  گاهی  کشورگشایی،  و 

قدرمتندان در فضای ابهام و هرزه گویی گیر می مانند 

که حتی تصمیامت و اظهارات خود را تنظیم کرده منی 

لجنزار  در  امروز  که  اشخاص  گونه  این  از  و  توانند  

ابهامات و تخیالت سیاسی گیر مانده و منی داند چه 

می گوید و چه می کند، دونالد ترامپ رئیس جمهور 

یکشنبه  بامداد  او،  امریکاست   متحدهء  ایاالت  کنونی 

با  نشست  تویت،  یک  طی  میالدی   ۲۰۱۹ سپتامرب   ۸

منایندگان طالبان را که قرار بود در این روز در کمپ 

صلح  مذاکرات  و  کرده  اعالم  لغو  شود،  برگزار  دیوید 

واشنگنت با طالبان را متوقف کرد.

امریکا روی  و  طالبان  توافقنامهء صلح، منایندگان  در 

ابحاث مهم خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان 

منوده  توافق  افغانستان  خاک  از  امریکا  تهدید  عدم  و 

بودند که متاسفانه ترامپ در مرحلهء اخیر همه چیز را 

برهم زد. 

او پس از لغو مذاکرات، دستور داد تا نیروهای خارجی 

افزایش  حمالت هوایی خویش را علیه مواضع طالبان 

بدهند. او پس از گذشت چند روز در یک تویت گفت: 

» نیروهای ما در این چند روز رضبهء بزرگ به طالبان 

زده اند » 

دونالد ترامپ ظاهرا دلیل لغو مذاکرات صلح با طالبان 

را کشته شدن یک رسباز عالی رتبهء خارجی و ۱۱ غیر 

ساحهء  در  طالبان  توسط  بم  موتر  انفجار  در  نظامی 

شش درک کابل عنوان کرد. اما آگاهان امور سیاسی و 

دیپلوماتان بشمول طالبان دلیل گرفنت مرگ یک رسباز 

و  ندانسته  بیش  بهانهء  را  مذاکرات  لغو  برای  خارجی 

ترامپ باعث رسدرگمی  این فرمان و تصمیم عجوالنٔه 

و تعجب فراوان آنها و سایر حلقات سیاسی دنیا شد؛ 

چون از یکسو شخص ترامپ به مذاکره با طالبان علی 

در  امریکا  داخل  از  جریانهای  شدید  مخالفتهای  رغم 

روند مذاکره با طالبان، بسیار عالقمند بود.

و از سوی دیگر کشته شدن یک یا چند رسباز خارجی 

در افغانستان و انجام حمله بر ایشان که یک امر عادی 

است که هر روز بر علیه کاروانها و قرارگاه های نظامی 

شان اتفاق می افتد ، اورا برافروخته و مشتعل ساخت و 

مذاکره را لغو کرد در حالیکه پس از لغو مذاکرات ۱۲ 

قندهار  امریکا در میدان هوایی  نظامی  نیروهای  از  تن 

نفوذی طالبان کشته شدند  نیروهای  از  تن  توسط یک 

اما ترامپ در مقابل این حادثه هیچ عکس العملی نشان 

نداد و از آن ذکِر نکرد .

دونالد ترامپ در دام تناقض گویی!
سعید مبارز
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در  اظهارات،  این  از  پس  ترامپ 

روز چهارشنبه ۹ اکتوبر در یک توئیت 

چنین نوشت که رفنت به خاورمیانه بدترین 

تصمیم تاریخ آمریکا بود. ۸ تریلیون دالر 

و میلیون ها کشته هزینه این جنگ احمقانه 

بود.

و همچنین در همین روز در تویت دیگری 

چنین نوشت : زمان آن فرا رسیده است تا 

امریکا از جنگ های مضحک و بی پایان 

و  شود  بیرون  است،  قومی  آن  بیشرت  که 

رسبازان امریکایی به کشور شان برگردند. 

او گفته است که ایاالت متحده در جایی 

نهفته  آن  منافع اش در  خواهد جنگید که 

باشد و تنها برای پیروزی خواهد جنگید. 

او به این گفته هایش اکتفا نکرده و بامداد 

گردهامیی  یک  در  اکتوبر   ۱۳ یکشنبه 

نیروهای  خصوص  در  اش  انتخاباتی 

نظامی اش در افغانستان چنین گفت: » به 

فرماندهان نظامی اطالع دادم باید نیروهای 

باقی  افغانستان  در  است  سال   ۱۹ که  ما 

ماندند، بازگردند«

پس از آن ترامپ در رابطه به افغانستان و طالبان لحن 

در  اظهاراتش  آخرین  در  و  کرده  اتخاذ  ستایشگرانهء 

سخرنانیهایش  از  یکی  در  اکتوبر   ۱۵ شنبه  سه  روز 

چنین اظهار نظر کرد: افغان ها بسیار جنگجویان خوب 

بازی فوتبال را متاشا  تفریح،  برای  ما  هستند. مثل که 

به  او  میکنند.  جنگ  تفریح  برای  هم  طالبان  می کنیم 

مردم گفت که اگر میخواهید بدانید که در جنگ کردن 

افغان ها چقدر قوی هستند از روسیه بپرسید!

جالب اینجاست که میگوید اگر میخواهید از جنگجویی 

او  بپرسید.  روسیه  از  بدانید  چیزی  افغانها  قهرمانی  و 

فراموش کرده که مردم دنیا در جوابش خواهند گفت: 

سپری  سالها  حال  تا  روسیه  با  افغانها  جنگ  قضیه  از 

باید  کرده  فرق  جنگی  تاکتیهای  و  روشها  حاال  شده. 

این قضیه را از امریکاییها پرسید؛ چون آنها امروز عمال 

مرصوف جنگ با افغانها هستند - ابر قدرت جهانی با 

اقتصاد رسشار و تسلیحات مدرن و تخنیک رسسام آور 

زند،  را می  اول  و سحرآمیز که در سطح جهان حرف 

در مقابله با ملت فقیر و دست خالی که حتی توانایی 

ساخنت یک مرمی را هم ندارند، به چالش گیر مانده و 

دچار تناقض گویی شده است. 

طرز بیان و عملکرد سیاستمداران دولت امریکا بیانگر 

این واقعیت است که ملت پا برهنه و شکم گرسنه افغان 

با ایامن و توکل قوی شان به ذات قادر منان چنان آنها را 

بیچاره کرده و بر فرق شان کوبیده اند که راه فرار خویش 

را گم کرده منی دانند از چه طریق و چه راهی خود را 

از این پرتگاه ذلت و سقوط نجات دهند. در وضعیت 

فالکت بار کنونی امریکاییها شباهت زیاد به اسپ بی 

لگام دارند که جهت مشخص ندارد و هدف را فراموش 

کرده گاهی به این سو و گاهی به آن سو میدود. 

جالب تر خواهد بود که به عقب تر برگشته و اظهارات 

او را با عمران خان نخست وزیر پاکستان در واشنگنت 

بشنویم که گفت اگر ما بخواهیم افغانستان را در ظرف 

یک هفته از روی کرهء خاکی محو می کنیم اما حاال 

اینگونه محو شجاعت و جنگجویی و اخالص جهادی 

افغانها گردیده است گویا که این یک دام سیاسی است 

آن  در  ناسنجیده  و  ناخواسته  امریکا  رئیس جمهور  که 

افتاده است.

صلح  مذاکرات  لغو  دلیل  ظاهرا  ترامپ  دونالد   >>
رتبهء  عالی  سرباز  یک  شدن  کشته  را  طالبان  با 
خارجی و ۱۱ غیر نظامی در انفجار موتر بم توسط 
کرد.  عنوان  کابل  درک  شش  ساحهء  در  طالبان 
بشمول  دیپلوماتان  و  سیاسی  امور  آگاهان  اما 
طالبان دلیل گرفتن مرگ یک سرباز خارجی برای 
لغو مذاکرات را بهانهء بیش ندانسته و این فرمان 
و تصمیم عجوالنٔه ترامپ باعث سردرگمی و تعجب 
فراوان آنها و سایر حلقات سیاسی دنیا شد؛ چون 
از یکسو شخص ترامپ به مذاکره با طالبان علی 
رغم مخالفتهای شدید جریانهای از داخل امریکا در 

روند مذاکره با طالبان، بسیار عالقمند بود.
***

<< طرز بیان و عملکرد سیاستمداران دولت امریکا 
بیانگر این واقعیت است که ملت پا برهنه و شکم 
گرسنه افغان با ایمان و توکل قوی شان به ذات 
قادر منان چنان آنها را بیچاره کرده و بر فرق شان 
نمی  کرده  گم  را  خویش  فرار  راه  که  اند  کوبیده 
دانند از چه طریق و چه راهی خود را از این پرتگاه 

ذلت و سقوط نجات دهند.
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جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نهمیـن  و  پنجـاه 

ایـاالت متحـده امریـکا قـرار اسـت بـه تاریـخ ۳ نومرب 

۲۰۲۰ میـالدی، یعنی حدود یکسـال بعد برگزار شـود. 

حـزب  دو  هـر  حزبـِی  مقدماتـی/درون  هـای  رقابـت 

جمهـوری خواه و دموکـرات برای تعیین نامزد ریاسـت 

جمهـوری روز بـه روز داغ تـر مـی شـود.

پیـروزی ترامـپ در برابـر خانـم هیـالری کلینتـون در 

انتخابـات ۲۰۱۶ کامـال غیـر منتظـره و تـکان دهنـده 

بـود. ایـن بـار نیـز تـا اوائـل ۲۰۱۸ ترددهای زیـادی در 

مـورد نامـزدی دوبـاره ترامـپ بـرای انتخابـات ریاسـت 

جمهـوری ۲۰۲۰ وجـود داشـت و بعضـی سـناتوران 

مهـم حـزب جمهـوری خـواه، او را شـخص مناسـب 

برای ریاسـت جمهوری منی دانسـتند. همچنان چندی 

قبـل راپورهـای در مـورد وضعیت صحـی ترامپ منترش 

شـد، کـه نشـان مـی داد او بـه دلیـل مشـکالت صحی 

شـاید نتوانـد دوبـاره وارد کارزار انتخاباتـی شـود. 

امـا کمیتـه ملی جمهـوری خواه )RNC( کـه این حزب 

مهـم امریکایـی را رهـربی مـی کنـد، نامـزدی دوبـاره 

دونالـد ترامـپ را بـه تاریخ ۲۵ جنـوری ۲۰۱۹ میالدی 

بـه گونـه غیـر رسـمی تائیـد کـرد و حامیت خـود را نیز 

از او اعـالن کـرد. اکنـون چنـان بـه نظـر مـی رسـد کـه 

ترامـپ شـاید هیـچ رقیـب خطرناکـی در داخـل حـزب 

جمهـوری خواه نـدارد.

مـارک سـنفورد، ۵۹ سـاله و عضـو مجلـس منایندگان 

از ایالـت کارولینـای جنوبی، جوی والش، ۵۷ سـاله و 

عضـو مجلـس مناینـدگان از ایالـت ایلینـوی، و ویلیام 

ولـد، ۷۴ سـاله و والـی پیشـین ایالت ماساچوسـت، تا 

اکنـون رقیبـان اصلی دونالد ترامـپ در حزب جمهوری 

خواه هسـتند. 

حـزب دموکـرات پس از شکسـت بـاور نکردنی خانم 

انتخابات ۲۰۲۰ امریکا و معضل افغانستان
حبیبی سمنگانی
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انتخابـات  در  کلینتـون  هیـالری 

۲۰۱۶ دچـار اختالفـات شـدید شـد و 

بعضـی اصطالحات درین حـزب صورت 

گرفت. این حـزب در انتخابات میان دوره 

از هشـت سـال  پـس  نومـرب ۲۰۱۸،  ای 

مناینـدگان  مجلـس  کنـرتول  شـد  موفـق 

دموکـرات  بگیـرد.  بدسـت  دیگـر  بـار  را 

هـا حـد اقـل چهـل کرسـی جدیـد را بـر 

کرسـی های کـه در دوره گذشـته داشـتند 

افزودنـد. البتـه، کنـرتول سـنا بـاز هـم در 

دسـت حزب جمهـوری خواه باقـی ماند.

شـامر رقبـای نامـزدی حزب دموکـرات از 

حـزب جمهـوری خـواه بـه مراتـب بیشـرت 

اسـت. تـا اکنـون ۱۹ تـن در رقابـت هـای درون حزبی 

بـا هـم مقابله دارند و شـاید چهره های تـازه ای نیز وارد 

کارزار شـوند. ایـن در حالیسـت کـه دسـت کـم ۸ تـن 

دیگـر ازیـن رقابـت هـا انـرصاف داده اند.

ایالـت  از  سـناتور  و  سـاله   ۷۰ وارن،  الیزابـت  خانـم 

ماساچوسـت، جـو بایـدن، ۷۶ سـاله و معـاون پیشـین 

رئیـس جمهـور امریـکا در دو دوره ریاسـت جمهـوری 

از  برنـی سـندرز، ۷۸ سـاله و سـناتور  اوبامـا،  بـارک 

و  سـاله   ۵۴ هریـس،  کامـال  خانـم  ورمانـت،  ایالـت 

سـناتور از ایالـت کالیفورنیـا و پیـت بودجج، ۳۹ سـاله 

و از رسبـازان پیشـین جنـگ افغانسـتان، تـا اکنـون از 

رقبـای پیشـتاز حـزب دموکـرات هسـتند. رقابـت هـای 

حـزب دموکـرات ایـن بـار کامـال غیـر قابـل پیـش بینی 

اسـت و شـاید در روزهـا و هفتـه هـای بعـدی تغییرات 

عمـده ای در رقابـت هـای درون حزبـی دموکـرات هـا 

نیـز  رخ دهـد. گفتـه مـی شـود کـه حـزب دموکـرات 

هامننـد جمهـوری خـواه در تـالش چهـره ایسـت کـه 

بسـیار ثـروت منـد باشـد و چنـدان سـابقه حکومتداری 

هـم نداشـته باشـد. از همینسـت کـه بسـیاری هـا مـی 

از   )Oprah Winfrey( وینفـری  اُپـرا  خانـم  خواهنـد 

مشـهور و مهم تریـن مجری های تلویزیونـی در امریکا 

و نخسـتین ملیـاردر سـیاه پوسـت جهـان، نامـزد حزب 

دموکـرات در انتخابـات ۲۰۲۰ باشـد. 

حـزب  کنونـی  نامـزدان  مـورد  در  مهـم  نکتـه  چنـد 

دموکرات اینسـت کـه هر یکی از خانـم الیزابت وارن و 

خانـم کامـال هریـس اگـر در رقابـت هـای درون حزبی 

دموکـرات هـا برنـده شـوند، ایـن نخسـتین بـار خواهد 

بـود کـه کاندیـدای حـزب دموکـرات در دو دوره پیهـم 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری زن خواهد بود. نیز سـن 

هـر سـه نامـزد پیشـتاز حـزب دموکـرات از هفتـاد بـاال 

اسـت و به ویژه برنی سـندرز به هشـتاد سـالگی نزدیک 

شـده است. او مسـن ترین کاندیدای ریاست جمهوری 

امریکا اسـت. اما سـتاد انتخاباتی او به تاریخ ۵ اکتوبر 

تائیـد کردند کـه او در جریـان گردهامیـی انتخاباتی در 

ایالـت نـوادا پـس از درد سـینه بـه شـفاخانه انتقـال داده 

شـد و بـر اثـر سـکته قلبـی، مـورد عمـل جراحـی قـرار 

گرفـت. وضع سـالمتی سـندرز رسنوشـت سیاسـی  او 

را خدشـه دار سـاخته اسـت.

آگاهـان بـه ایـن باورنـد کـه او در رقابـت هـای درون 

حزبـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۲۰۱۶ از خانـم 

هیـالری کلینتـون سـبقت گرفته بـود و حقـدار مقابله با 

دونالـد ترامـپ بود، امـا چون در برابـر او تقلب صورت 

گرفـت و خانـم کلینتـون نامزد حـزب دموکـرات اعالن 

بجـای  انتخابـات  آن  در  او  از حامیـان  بسـیاری  شـد، 

خانـم کلینتـون بـه دونالـد ترامـپ رای دادنـد و یـا هـم 

اصـال رای ندادنـد، کـه منجـر بـه شکسـت غیـر مرتقبه 

خانـم کلینتون شـد.

پیـت بودجـج هامن کسـی اسـت کـه طارق غنـی، پرس 

ارشف غنـی در کمپایـن هـای انتخاباتـی او دیـده می 

<< آگاهان به این باورند که او در رقابت های 
 ۲۰۱۶ جمهوری  ریاست  انتخابات  حزبی  درون 
و  بود  کلینتون سبقت گرفته  از خانم هیالری 
حقدار مقابله با دونالد ترامپ بود، اما چون در 
کلینتون  و خانم  تقلب صورت گرفت  او  برابر 
از  بسیاری  شد،  اعالن  دموکرات  حزب  نامزد 
حامیان او در آن انتخابات بجای خانم کلینتون 
یا هم اصال رای  و  به دونالد ترامپ رای دادند 
ندادند، که منجر به شکست غیر مترقبه خانم 

کلینتون شد.
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شـود. بودجج سـابقه شـهرداری/

شـاروالی دارد و از حامیـان رسسـخت 

است. همجنسـگرایان 

چـون هنـوز رقیب اصلـی دونالـد ترامپ 

در انتخابـات ۲۰۲۰ تعیین نشـده و هنوز 

در  زیـادی  هـای  نشـیب  و  فـراز  امـکان 

رقابـت هـای درون حزبی برده می شـود، 

بـر مـی گردیـم به سـخنان تـازه ترامپ که 

در جریـان کمپایـن هـای انتخاباتـی اش 

بـه حامیـان  افغانسـتان  قبـال معضـل  در 

خـود ابـراز داشـته و بـا اسـتقبال گـرم آن 

هـا رو برو شـده اسـت.

بـه همـگان هویـدا اسـت کـه ترامـپ از 

کارزار  وارد  حتـی  زمانیکـه  یعنـی  آغـاز 

سیاسـت نشـده بـود، مخالف رسسـخت 

جنـگ امریـکا در افغانسـتان بـود. سـپس او در جریـان 

مبـارزات انتخاباتـی ۲۰۱۶ نیـز بارهـا ترصیـح کرد که 

جنـگ مـا امریکایـی ها در افغانسـتان بی فایده اسـت و 

در صـورت پیـروزی، این جنگ بی هـدف را تقطه پایان 

مـی گـذارم. از نـگاه تحلیلگـران ؛ ایـن موقـف واضـح 

ترامـپ در برابـر جنـگ یـک تریلیـون دالری افغانسـتان 

از عوامـل عمـده پیـروزی او در انتخابـات بـود.

امـا دونالـد ترامـپ هـرگاه بـه کاخ سـفید راه یافـت، تـا 

شـش مـاه اول افغانسـتان را چنـان از یـاد انداخـت کـه 

حامیـان و مخالفـان جنـگ هـر دو پریشـان بودنـد کـه 

او چـه فکـری در قبـال افغانسـتان دارد. امـا در اگسـت 

۲۰۱۷ میـالدی، اعـالن اسـرتاتژی جنگـی او در قبـال 

افغانسـتان و آسـیای جنوبـی، بیـان گـر ایـن بـود کـه 

او نیـز در دام مافیـای وحشـی و جنـگ خـواه پنتاگـون 

گرفتـار شـده و وعـده هـا و شـعارهای انتخاباتـی اش 

را در طـاق نسـیان گذاشـته اسـت. هنوز چنـد ماهی از 

راه اندازی اسـرتاتژی وحشـیانه او گذشـته بود، اما آوازه 

ناکامـی آن از هـر جـا بلند شـد و جز ظلـم و جنایت بر 

افغـان هـای بـی گنـاه دیگر هیـچ دسـتآوردی نداشـت، 

بلکـه مقاومـت افغـان ها بـه رسکردگی امارت اسـالمی 

قـوی تـر و سـاحات زیر کنـرتول مجاهدین گسـرتده تر 

شـد. حتـی بـی بی سـی در گـذارش خود خـرب داد که 

۷۰ در صـد خـاک کشـور تحت سـلطه و نفـوذ طالبان 

قـرار گرفته اسـت.

بـا گذشـت یکسـال ازان اسـرتاتژی، ترامـپ دوبـاره بـه 

هـوش آمـد و بـی درنـگ مقامـات بلندرتبه دولـت خود 

را فرمـان داد کـه گفتگوهـای مسـتقیم بـا طالبـان را بـه 

هـدف پایـان دادن ایـن جنگ آغاز کننـد. او داکرت زملی 

خلیلـزاد را بـه حیـث مناینـده ویـژه امریـکا بـرای صلح 

گامشـت. هامن بـود که مذاکرات آغاز شـد و تقریبا ده 

مـاه دوام کـرد. هر دو جهت پـس از ده دوره گفتگوهای 

و  در شـب  امـا  نهایـی رسـیدند.  توافـق  بـه  تفصیلـی 

روزهـای کـه قـرار بـود توافقنامه میـان طالبـان و امریکا 

امضـا شـود، او بـا یـک تویت خود متـام دسـتآوردهای 

ده ماهـه تیـم هـای مذاکراتـی را زیـر سـوال برد.

تغییـری کـه ایـن بـار در رقابت هـای نامـزدی انتخابات 

۲۰۲۰ بـه وضـوح دیـده مـی شـود اینسـت کـه تقریبـا 

متـام مـردم نامزدان هـر دو حزب بـزرگ به ایـن اعرتاف 

دارنـد کـه مـا از جنـگ طوالنی افغانسـتان خسـته شـده 

زود  در  را  کـه رسبـازان خـود  و مصمـم هسـتیم  ایـم 

تریـن فرصـت بـه خانـه هـای شـان بـر مـی گردانیـم. 

چنانچـه نامـزدان حـزب دموکـرات در پاسـخ بـه اینکـه 

آیـا شـام متعهـد بـه خـروج کامـل نیروهـای امریکایـی 

از افغانسـتان تـا پایـان دوره اول ریاسـت جمهـوری تان 

هسـتید، چنیـن پاسـخ گفتـه انـد :

با گذشت یکسال ازان استراتژی، ترامپ دوباره 
بلندرتبه  مقامات  درنگ  بی  و  آمد  هوش  به 
دولت خود را فرمان داد که گفتگوهای مستقیم 
با طالبان را به هدف پایان دادن این جنگ آغاز 
کنند. او داکتر زلمی خلیلزاد را به حیث نماینده 
ویژه امریکا برای صلح گماشت. همان بود که 
مذاکرات آغاز شد و تقریبا ده ماه دوام کرد. هر 
دو جهت پس از نه دوره گفتگوهای تفصیلی به 
توافق نهایی رسیدند. اما در شب و روزهای که 
قرار بود توافقنامه میان طالبان و امریکا امضا 
دستآوردهای  تمام  خود  تویت  یک  با  او  شود، 

ده ماهه تیم های مذاکراتی را زیر سوال برد.
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جـو بایدن : مـن نیروهای جنگی   -

امریکایـی را در دوره اول خـود بـه خانـه 

آورم. می 

نیروهـای  مـن   : سـندرز  برنـی   -

از  تـر  امریـکا را هـر چـه رسیـع  نظامـی 

افغانسـتان بیـرون مـی کنـم. نظامیـان مـا 

افغانسـتان  در  کـه  اسـت  سـال  هجـده 

در  رسبازانـی  زودی  بـه  مـا  هسـتند. 

 ۱۱ در  کـه  داشـت  خواهیـم  افغانسـتان 

بودنـد. نیامـده  دنیـا  بـه  سـبتمرب 

کـوری بوکـر : ما مـدت طوالنی   -

در افغانسـتان بـوده ایم. من مصمم هسـتم کـه رسبازان 

آورم. مـی  پـس  خانـه  بـه  وقـت  ارسع  در  را  خـود 

سـتیو بلوک : امسـال قرار اسـت زنان و مردان   -

جوانـی وارد خدمت رسبازی شـوند که حتـی در تاریخ 

۱۱ سـبتمرب بـه دنیـا نیامـده بودند. ما مـدت طوالنی در 

منطقـه گرفتـار ماندیـم. مـن مـی خواهـم خدمتـگاران 

شـجاع مـا هـر چـه رسیـع تـر بـه خانـه بیایند.

پیـت بودجـج : وقت آنسـت که ایـن جنگ بی   -

یابـد. پایـان  پایـان 

کامـال هریـس : مـن بارهـا گفتـه ام کـه ایـن   -

یابـد. پایـان  بایـد  افغانسـتان  در  جنـگ 

جنـگ  دوام  و  پایـان  کـه  انـد  بـاور  ایـن  بـه  آگاهـان 

افغانسـتان نقـش مهـم و محـوری در زندگـی سیاسـی 

ترامـپ خواهـد داشـت. اگر او ایـن جنگ را پایـان داده 

نتوانسـت، همـه وعـده هـای انتخاباتـی او دروغ مـی 

شـود و شـاید کمـرت کسـی در آینـده بـر گفتـه هـای او 

بـاور کنـد. امـا اگـر او زمینـه را بـرای خـروج رسارسی 

نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان مسـاعد مـی کنـد و 

گلیـم جنـگ افغانسـتان را بـر مـی چینـد، یقینـا قـدر و 

منزلـت او فـزون تـر مـی گـردد و مـی توانـد برنامه های 

دسـت  روی  امریـکا  حیثیـت  اعـاده  بـرای  را  دیگـری 

بگیـرد.

از همینسـت کـه او بـار دیگـر شـعار پایـان دادن جنـگ 

یـک  در  چنانچـه  دارد.  زبـان  رس  بـر  را  افغانسـتان 

گردهامیـی تبلیغاتـی مـی گویـد : »یـک جـرنال نـزدم 

آمـد و گفـت که فصـل جنگ در افغانسـتان آغاز شـده 

و شـاید جنـگ ازیـن بیشـرت شـدت یابـد، مـن گفتـم : 

چـرا ؟ گفـت : طالبـان از کـوه هـا پاییـن مـی شـوند و 

جنـگ مـی کننـد. امـا )مـن مـی گویـم کـه( بگذاریـد 

واضـح بگویـم کـه مـا نیروهـای خـود را از افغانسـتان 

مـی کشـیم، تـا کشـور خـود را بسـازیم و ارتـش خـود 

را بسـازیم، مـا مشـکالت دیگـری داریـم«. او در جـای 

دیگـری در سـخنان خـود گفـت : مـا برای مـدت کوتاه 

بـه افغانسـتان رفتـه بودیـم، اما اکنون ۱۹ سـال گذشـته 

اسـت، مـا باید عسـاکر خود را بـه خانه های شـان پس 

بیاوریـم.

واقعیـت اینسـت کـه ترامـپ هنوز هـم برای پایـان دادن 

انتخابـات ۲۰۲۰ فرصـت  از  پیـش  افغانسـتان  جنـگ 

دارد. او مـی توانـد بـا آغاز مجـدد مذاکرات بـا طالبان، 

راه آبرومندانـه و مسـاملت آمیـز بـرای خـروج نیروهای 

بـه  ابتـکار  اختیـار منـوده،  را  افغانسـتان  از  امریکایـی 

جنـگ  تریـن  گـران  و  تریـن  طوالنـی  رسـاندن  پایـان 

تاریـخ امریـکا را در کارنامـه خـود ثبـت کنـد.

واقعیت اینست که ترامپ هنوز هم برای پایان 
دادن جنگ افغانستان پیش از انتخابات ۲۰۲۰ 
فرصت دارد. او می تواند با آغاز مجدد مذاکرات 
با طالبان، راه آبرومندانه و مسالمت آمیز برای 
را  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج 
اختیار نموده، ابتکار به پایان رساندن طوالنی 
در  را  امریکا  تاریخ  جنگ  ترین  گران  و  ترین 

کارنامه خود ثبت کند.
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اتلس کاله وړاندې په همدې ورځ)د ۲۰۰۱ کال 

د اکتوبر اوومه ( د نړۍ څه کم پنځوس هیوادونو چې 

رسخېله یې د وخت خونخواره امریکا وه په خورا جم او 

جوش زموږ پر مؤمن او غریب هیواد د مبونو باران پیل کړ.

د مرګوين ځنځیر  یرغل  بې رحمه  او  تور  د دې  نېټه  دا 

لومړۍ کړۍ ده کوم چې اتلس کاله وروسته یې ال هم 

ملبې د دې بې ګناه هیواد پر ملنه را څرخي.

دا نېټه که له یوه پلوه د افغانانو د یوه بل کړاو، هجرت 

، شهادت او کور خرابۍ او باالخره د بریا پیالمه وه له 

بله پلوه په همدې ورځ د امریکا د مغرورې امپراطورۍ د 

ورکې او زوال پال ختلی او په دې ورځ یې مرۍ افغاين 

چړې ته برابره شوه.

فرعون  عرص  د  ورځ  دې  په  دي،  یاد  په  تاریخ  د  هو: 

)بوش بن بوش( د صلیبي جنګ د پیل له اعالن رسه سم 

د دې خاورې اصیل بچیان او واقعي وارثان د ژوند، مال، 

عزت او کور له حق نه پردي او محروم کړل ، هغوی هغه 

وخت یواځې دوې الرې )چې یوه یې تر هدیرې او بله 

یې تر بندي خانې تللې وه( درلودې وبس .

د ځمکې مخ او فضاء د وحيش ړانده مببار ملبو او د 

باروتو دود داسې نیويل وو تا به ویل چې دې هیواد کې 

انسانان خو څه آن پر کاڼو او بوټو غرونو او رغونو هم 

د مرګ سزا  ایامن ولي دي  په  کبله چې  له دې 

پلې کیږي.

د وخت چپکې او تورې نړۍ ته هر سپین تر سرتګو تور 

او  مخې  دوه  هیواد  دا  ورتلل،  دوه  تر سرتګو  یو  هر  او 

فاسدې نړۍ ته له یوه مخه ګرم او په مرګ محکوم وو؛ 

انسانیت  ځای  حیوانیت  د  امن  ځای  فساد  د  چې  دلته 

پر  ثابته خربه ده  نیولی وو  نفاق ځای مي اخوت  د  او 

فساد عاشقې نړۍ ته زموږ د امن کور فاسد ښکاریده او 

غوښتل یې چې دلته هم دځان په څېر د دیموکراسۍ په 

مټ له انسان نه د رشیعت ورکړی عزت سلب کړي د 

فردي ازادي په نوم یې د فحشا، ایډز او همجنس بازۍ 

د بالوو خوراک کړي.

د  نړۍ  د  او  ځوانۍ  د  یرغل  د  شته  خدای  وخت  هغه 

پرېامنه  رسه  رسه  مورال  له  یرغلګرو  وې،  شپې  مستۍ 

بدن کې ساه، جاغور  یې  درلودل، هغه وخت  زغروال 

وخت  هغه  درلودې،  روپۍ  کې  جیب  او  مرمۍ  کې 

امریکایي اشغالګرو عسکرو له ځان او مرکز نه سېمټي 

دېوالونه او د خاورو نه ډکې بوجۍ نه تاوولې بلکې هغه 

وخت یې له ځانونو نه د بربو ډالرو بوجۍ تاوکړې وې ، 

هغه وو چې یوشمېر له وخت رسه اوښتونکي جاه طلب 

او مال طلب تش په نوم افغانان یې د ځان مریدان او د 

د اکتوبر اوومه، اتلس کاله وړاندې او نن د تاریخ په تله کې
أبو إحسان عامر
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خپل کور تخریب ته را مارش کړل.

کړې  مطالعه  افغانستان  د  امریکا  پر ځای چې  دې  د 

وای امریکا عجله وکړه د راتللو الره یې لیدله البته خپل 

هم  الره  تللو  بیرته  د  چې  ورنکړه  اجازه  زور  او  غرور 

نه یې د بل دلته  نه یې خپله رس کې سد وو   ، وګوري 

اسان  ته ورتلل  )افغانستان  اشغالګر مشوره  مات شوي 

خو را وتل ترې ګران دي( منله، دوی ځکه دوکه شول یو 

خو دوی ناخربو ته له ایامن رسه ډغره وهل څه ګرانه نه 

برېښېده او بل هغه وخت د دوی غالمانو)کرزي او ….( 

دوی ته ډاډ ورکړی وو چې ګواکې خلک ګرده د دوی تر 

شا او پر مات پاڼ والړ دي بس هي یوه دیکه به غواړي 

نور هیڅ نشته موږ ، مزې او د دیموکراسۍ چړچې هیڅ 

کله هم نه رسه بېلیږو.

خو خبره داسې نه وه:
د شیطان ړوند لښکر د نرصت د پرښتو له لیدلو عاجز 

وو، دوی د الله تعالی پر نرصت او دې قول : ُقلَْنا يانَاُر 

كُوىِن بَرًْدا َوَسالًما َعلی إِبْراِهيَم . علم او ایامن نه درلود .

د دوی د اټکل خالف دلته د بارودو او کلسټرو د پراخو 

شوې  پخې  ال  او  ژوندۍ  ارادې  خلیي  کې  تل  ملبو 

،وخت ورو ورو له ځان رسه هرڅه بدلول ، د اشغالګرو 

تور السونه لنډ او پښې یې د رسیښو ډنډ ته اوږدې شوې.

دلته د توحید رڼا ورځ تر بلې د هیواد په غیږه کې خپل 

په  هیواد  د  نارې  الجهاد  او  تکبیر  د  دلته   ، غزول  مزې 

میوند  دلته   ، وکړې  انګازې  کې  رسدرو  څکو  اسامن 

میوند هیواد د یرغلګرو تر ناولو قدمونو الندې ګړي په 

نازکې  ، دلته قطار قطار  په ګرمېدو شو  تبۍ  ګړي لکه 

را  ته  سودا  رسونه  مجاهد  پریامنه  او  نذرانې  ځوانۍ 

وړاندې شول ، کله چې کافرې نړۍ او مزدورانو یې د 

مینې دا شور او د عشق دا ګرم بازار ولید له هغې ورځې 

یې دبدن وینې په کمبود پیل وکړ، عسکرو یې ځان وژنې 

او غالمانو یې تېښتې ته مال وتړله.

هو : دلته امو ، ترنک ، کونړ ارغند او …. سیندونو دخپل 

د  یې  نړۍ  فرعوين  او  قدم وواهه  پر الره  قلزوم  سکني 

خپلو څپول غیږه کې واخیسته تر دې چې ټول منحوس 

اوبو الهو شول . په  ارام خوبونه یې  د  دلته  او  ارمانونه 

زموږ د استشهاد ابابیل د وخت د ابرهه پخو ځالو ) ارګ ، 

باګرام ، ګرین ویلیج ، شوراب او صحراباغ( ته ورسېدل 

، د موټر بم درنې ټکې یې پر پخو کالوو راپرېوتې د ډبې 

بم کښت یې زیات عسکر او زغروال پر نیمی ورېبل.

د   ، نه کوز  بام  د غرور  نړۍ  همدا وجه وه چې 

قدرت له نشې نه را پر خود او د تل لپاره یې د میم زور 

ما ټوله یې زما دعوه په زاریو بدله شوه .

که اتلس کاله وړاندې د اکتوبر اوومه او ننی د اکتوبر 

په سکرین  امریکایي رسنیو  د  او  تله  په  تاریخ  د  اوومه 

کې رسه پر تله کړو امریکایې امپراطورۍ پر مال ماته ده .

زموږ د ورکې لپاره یې چې کوم دامونه نصب کړي وه 

خپله یې ښکار شول . امریکایي رسنی چې بې له دروغ 

ویلو بل کامل نه لري هغه د چا خربه یو خرب یې هم بې 

مالګې نه وي . هغوی هم د دوی د ورکې پخلی کوي او 

مني چې اوس اتلس کاله وروسته د هیواد پر اویا سلنه 

برخه مجاهدین حاکم او دوی ترې شړل شوي دي.

اتلس کاله وړاندې زموږ پر اتحاد ماتولو متحد حارثان 

د وخت په تېرېدلو رسه داسې دانه دانه شول چې د نړۍ 

د  همدارنګه  حکومت  رسي  دوه  سابقې  بې  او  بېل  نه 

ارګ او سپینې ماڼۍ، د ارګ او والیاتو، دارګ او وزات 

خارجه ناندریو یې نړۍ حیرانه کړه .

بنیان  هم  ال  وروسته  کاله  اتلس  موږ  الحمد  لله  خو 

د  او  لرو  قرار  کې  صف  قوي  یوه  غوندي  مرصوص 

اشغال پر ضد خپله فریضه پر مخ وړو .

د اشغالګرې نړۍ نور په دې رس خالص دی چې اوس 

حاالت بدل دي دوی ځان رسه دا ښېګڼه ګڼې چې نور 

څومره  هر  که  دلته   ، وبايس  ځانونه  نه  ګرداب  دې  له 

یې  نور  ننوزي،  ځمکه  په  به  هغومره  کوي  زور  زیات 

بیا رغونه، دیموکرايس  اثره دی ، ملت د دوی  منرت بې 

انتخابات او … عمال ولیدل .

توپیر
لپاره  دې  د  دروازې  دخلکو  یې  به  کې  اکتوبر  پروين 

ټکولې تر څو په ګډه زموږ خاوره وخوري .

اوس چې کله دې خاورې دوی وخوړل وینو چې بیرته 

لپاره ټکوي ترڅو د تېښتې یوه الره  هغه دروازې د دې 

پیدا کړي او دې مقتل نه ځانونه وبايس.

پروين اکتوبر کې به یې له زور خو نني اکتوبر کې له 

زاریو نه کار اخي.

پرته  نه  او زندان  له مرګ  اکتوبر کې که موږ بې  پروين 

بله الره نه درلوده خو نني اکتوبر کې بیا دوی دوه آپشنه 

لري او بس .

یا مرګ یا تېښته  ان شاء الله وما ذلک علی الله بعزیز
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ِمْن  النَّاَس  لُِتْخِرَج  إلَْيك  أَنَْزلَْناُه  ِكَتاٌب  }الر 

الَْعِزيِز  رِصَاِط  إَل  َربِِّهْم  ِبإِْذِن  النُّوِر  إَل  الظُّلُاَمِت 

الَْحِميِد{ )سوره ابراهيم آیه ۱(

ترجمه:این کتابی است که ما نازل کردیم به سوی تو تا 

به دستور  تاریکیها به سوی روشنی  از  برآوری مردم را 

پروردگار به راه خدای غالب و ستوده.

برادران وخواهران مسلامن! 

قرآن کریم چنان یک کتاب عظیمی است  تردید  بدون 

انسان  روح  و  دل  در  و  انقالب  انسانها  زندگی  در  که 

ها تبدیلی می آورد. کسانیکه به فرامین و احکامات آن 

از  پر  زندگانی  را  آنان  وتعالی  الله سبحانه  عمل مناید 

سکون و آرامش نصیب می فرماید.

وضعیت قبل و پس از اسالم عرب:
قبل از اسالم در زمان جاهلیت کفار ومرشکین دخرتان 

را زنده به گور می کردند، سنگ وچوب را پرستش می 

کردند، برهنه وعریان براطراف کعبه طواف می کردند، 

دربین خود درگیربودند، مرتکب هرنوع جنایات وگناه 

ها می شدند، نه عقیده صحیح داشتند و نه هم 

عمل، بلکه مانند جانوران وقت می گزرانیدند. وقتیکه 

به دین مقدس اسالم مرشف شدند و به احکامات قرآن 

های  شخصیت  مردم  هامن  از  منودند  عمل  کریم 

علیه  الله  صلی  الله  رسول  صحبت  هم  وحتی  معظم 

علیهم  الله  رضوان  کرام  صحابه  به  ملقب  و  سلم  و 

آنها  زمانٔه  و  شدند  دین  پیشوایان  گردیدند،  اجمعین 

از  به برکت قرآن کریم  به خیرالقرون گردید. و  مسمی 

ایشان اولیاءالله، فقهاء و سیاست دانان و رس به راهان 

لشکریان اسالمی به میان آمد .

دنیا  در  قرآن کریم  به وسیله  صحابه کرام 
انقالب برپا نمودند:

به  پیامرب بزرگ اسالم  پاکباز  هنگامیکه یاران راستین و 

کدام شهر و قریه ای ترشیف می بردند به ذریعه آیات 

قرآنی در آنجا انقالب می آوردند، تهذیب آنجا بدل می 

شد، آیین و مذهب شان تغییر می کرد و حتی زبان شان 

نیز بدل می شد.

قرآن کریم یک کتاب انقالبی است
سعید بدخشانی
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که  را  امروزی  شام  و  مرص،عراق 

اینها  شود  می  گفته  عربی  کشورهای 

مرص  زیرا  نبودند  عربی  کشورهای  اصالً 

نیز  شان  زبان  و  ها  قبطی  سکونت  محل 

قبطی بود. شام کشور عیسوی ها و زبان 

شان رومی بود و عراق ملک خراسان بود و 

در آن زبانی دیگر وجود داشت، اما زمانی 

رسیدند  کشورها  این  به  کرام  صحابه  که 

به برکت قرآن کریم چنان انقالباتی آوردند 

که متدن، تهذیب، مذهب و زبان آنها نیز 

تبدیل شد.

قرآن کریم چنان یک روحی است که با آن 

قوم ها زنده و رسبلند می شوند، الله جل 

جالله در جایی می فرماید که ترجمه اش 

چنین است: و همچنین ای پیامرب ما برای 

تو یک روح )قرآن کریم( فرستادیم. )سوره 

الشوری آیه ۵۲(

به نظر  آنها را  اقوام  هامن عربی که دیگر 

آنها  نگریست،  می  نفرت  چشم  و  سبک 

را جهال، ذلیل و غیر مهذب می دانستند 

زیرا در متام شهر مکه نه مدرسه ای وجود 

داشت، نه مکتب و نه پوهنتون و اکرثیت شان نادان و 

قرآنکریم  یعنی  روح  این  وقتیکه  لکن  بودند،   علم  بی 

وتعلیامت پیامرب بزرگ اسالم برایشان رسید و در زندگی 

خود عملی ساختند هامن عرب در دنیا معزز ورسبلند 

شد، از هامن مردم صحابه کرام به میان آمد، هامن مردم 

را »رضی الله عنهم ورضوا عنه« گفته می شود، از هامن 

در  که  شد  ساخته  مستحکمی  وقّوت  نیرو  چنان  مردم 

اندک وقت فارس و روم را شکست دادند.

از زندگی سیاسی و وضعیت ملکی  مردمی که اصالً  

به  پیشوایانی  در سیاست چنان  ایشان  از  بودند  آگاه  نا 

پیشربد  و  را درس سیاست  دنیا  باز متام  آمد که  وجود 

نظام و سلطنت دادند، و حکومتی را حکم فرما ساختند 

که کفار دنیا انگشت به دهان و در حیرت شدند.

و  کم  تعداد  وجود  با  کریم  قرآن  برکت  به  مسلامنان 

وسائل ناچیز لشکریان عظیم و مجهز کفار را شکست 

دادند.

محمد بن قاسم )جوان هژده ساله( همراه با شش هزار 

با  زیاد  ابن  طارق  کرد،  فتح  را  هندوستان  مجاهد  

هفت هزار سپاهی پوره یورپ )europe( را به شکست 

مواجه ساخت، ملت مجاهد افغانستان با دستان خالی 

انگلیس واتحاد جامهیر شوروی وقت وحاال پیامن ناتو 

به زانو درآوردند و عنقریب  و امریکای جهان خوار را 

است که امریکا با رشمندگی و رسوایی کشور عزیز ما 

را ترک کنند.

افراد،  لحاظ  به  کفری  کشورهای  که   درحالیست  این 

منی  مقایسه  هیچ  مسلامنان  با  جنگی  آالت  و  اقتصاد 

اسالم  سبب  به  مجاهدین  و  مسلامنان  در  البته  شوند 

وقرآن کریم یک قّوت روحانی موجود بود و می باشد 

دادند  شکست  را  کفری  امپراطوریهای   که  اینجاست 

وخواهند داد ان شاءالله.

قرآن چنگ  احکامات  به  امروزی  اگر مسلامنان جهان 

آن را دستورالعمل خویش  آن عمل منایند و  بزنند وبه 

قرار بدهند بدون شک  در دنیا و آخرت رسفراز خواهند 

جدی  مشکالت  به  نخواسته  خدای  آن  درغیر  و  شد 

مواجه خواهند گردید.

پیامبر  پاکباز  و  یاران راستین  << هنگامیکه 
بزرگ اسالم به کدام شهر و قریه ای تشریف 
آنجا  در  قرآنی  آیات  ذریعه  به  بردند  می 
انقالب می آوردند، تهذیب آنجا بدل می شد، 
حتی  و  کرد  می  تغییر  شان  مذهب  و  آیین 

زبان شان نیز بدل می شد.

***

<< اگر مسلمانان جهان امروزی به احکامات 
قرآن چنگ بزنند وبه آن عمل نمایند و آن 
بدون  بدهند  قرار  خویش  دستورالعمل  را 
شک  در دنیا و آخرت سرفراز خواهند شد و 
درغیر آن خدای نخواسته به مشکالت جدی 

مواجه خواهند گردید.
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انواع مختلف جهاد 
االستفتاء :

مفتـی صاحـب ! جهـاد حیثیـت اساسـی و بنیـادی در 

بـر جهـاد  ام کـه عقیـده داشـنت  اسـالم دارد و شـنیده 

بخشـی از ایـامن اسـت. امـا معلومـات کامـل در مورد 

جهـاد نـدارم. اگـر ممکن باشـد، لطفا متام انـواع جهاد 

)املسـتفتی  بـود.  ممنـون خواهـم  بنویسـید،  برایـم  را 

محمـد احمـد(

الجواب :

حامـدا و مصلیـا و بعد : بعضی محدثیـن انواع جهاد را 

بـه گونـه ذیل بیان منـوده اند :

۱ : جهـاد مـع النفس : آموزش احکام، مسـائل و دیگر 

امـور دیـن، سـپس عمـل بـر آن و تقبـل مشـکالت 

و زحـامت دریـن راسـتا را، جهـاد بالنفـس گفته 

د میشو

و  گناهـان  از  خـودداری   : الشـیطان  مـع  جهـاد   :  ۲

را،  شـیطان  شـبهات  و  وسـواس  از  خـود  محافظـت 

شـود. مـی  گفتـه  الشـیطان  مـع  جهـاد 

۳ : جهـاد مـع الکفـرة : جهـاد و مبـارزه بـا جـان، مال، 

زبـان و قلـم در برابـر دشـمنان پـروردگار.

۴ : جهـاد مـع الفسـاق : مبـارزه لسـانی )یعنـی مبـارزه 

توسـط تعلیـم، وعـظ، ارشـاد و امـر باملعـروف و نهی 

عـن املنکـر( بـا فاسـقان. نیـز بـا جـان و مال خـود می 

تـوان در برابـر فاسـقان جهـاد مسـلحانه منـود، کام يف  

زماننـا ممـن اتبـع  الصلیبییـن و الکفرة  مـن الربیطانیین  

واالمریکیـن  وغیرهـم.

پرسش ها و پاسخ های شرعی 
تحقیق، اصدار و فتوا: مفتی ابو یاسر عفی هللا عنه

ترجمه: واحد ترجمه و تحقیق مجله

 قسمت پنجم
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امـا بعضـی علـام گفته انـد که جهاد بر دو قسـم 

: است 

۱ : الجهـاد االکـرب . ایـن در خانـه خـود بـر دو قسـم 

اسـت :

الجهاد مع النفس  -

الجهاد مع الشیطان  -

۲ : الجهـاد االصغـر. ایـن هم در خانه خود بر دو قسـم 

: است 

الجهاد مع الکفرة  -

الجهاد مع الفساق  -

هرچـه اینکـه چـرا قسـم اول بـه جهـاد اکرب و قسـم دوم 

بـه جهـاد اصغـر نامیده شـده، فقهای کـرام دریـن مورد 

دالئـل مختلفـی بیـان کـرده اند.

مثال :

۱ : قسـم اول را جهـاد اکـرب گفتـه مـی شـود، زیـرا این 

جهـاد همیشـگی، یعنـی تـا مرگ می باشـد، بـر خالف 

قسـم دوم کـه گاه گاه رخ مـی دهـد.

۲ : مقابلـه بـا نفـس و شـیطان دشـوار تـر از مقابلـه بـا 

کفـار و فسـاق اسـت.

بسـیار ضعیـف  نفـس و شـیطان  برابـر  انسـان در   :  ۳

اسـت، اال مـن وفقـه الله تعالـی. هر چه انسـان در برابر 

انسـان ضعیـف نیسـت، اال مـا شـاء اللـه تعالی.

قابـل یـادآوری اسـت کـه هـرگاه جهـاد مطلـق ذکر می 

شـود، مـراد از آن جهـاد مـع الکفـره مـی باشـد، و هـو 

الکامـل منه. الفـرد 

فـی املرقـات : أن الجهـاد رشعـا بـذل املجهـود فـی 

قتـال الکفـار مبـارشة  أو معاونـة باملـال أو بالـرأی أو 

بتکثیـر السـواد أو غیـر ذلـک  .  مرقـات ۷\ ۳۱۹ 

اردنـا  وإذا   : مسـلم  رشح  يف  العثـامين  شـیخنا  قـال 

إن  نقـول  أن  وسـعنا  التعبیـرات  هـذه  نلخـص  أن 

الجهادالیختـص مبـارشّة القتل وإمنا هـوکل جهدیبذل 

فی سـبیل إعالء کلّمة  اهللا وکرسة شـوکة الکفر والکفار 

أوبالقلـم  أوبالعمـل  أوباملـال  بالسـالح  کان  سـواء 

أوباللسـان  ، ولکـن کلمـة  الجهادإذا أطلقـت فإمنا یراد 

بهـا فـی الغالب جهدیبـذل فی قتـال الکفـار ، والتطلق 

،وکذلـک  ذلـک   علـی  تـدل  بقرینـة  إال  غیـره   علـی 

رمباتطلـق هـذه الکلّمة علـی مجاهدة النفـس کامورد 

فـی الحدیـث املجاهـد مـن جاهـد نفسـه فـی 

طاعـة اهللا . الحدیـث . أخرجـه  الحاکـم وصححـه  

ووافـق عليـه  الذهبـی وأحمدولکـن  هذاالطـالق تجّوز 

بالنسـبة إلـی معناه  املصطلـح املعروف فالیصـار إليه  

أیضـا إال بقرینـة ’ التکملّة لفتح امللهـم ۳\۴ ملخصاً ۔

ومثله يف کشف الباري رشح صحیح البخاري  ۵\۴۶   

الجيـم  بكـرس  والجهـاد  ۶\ص\۳  البـاري  فتـح  ويف 

أصلـه لغة املشـقة يقـال جهـدت جهادا بلغت املشـقة 

ورشعـا بـذل الجهـد يف قتـال الكفار ويطلـق أيضا عىل 

مجاهـدة  فأمـا  والفسـاق  والشـيطان  النفـس  مجاهـدة 

النفـس فعـىل تعلـم أمـور الديـن ثـم عـىل العمـل بهـا 

ثـم عـىل تعليمهـا وأمـا مجاهدة الشـيطان فعـىل دفع ما 

يـأيت بـه مـن الشـبهات ومـا يزينـه مـن الشـهوات وأمـا 

مجاهـدة الكفـار فتقـع باليـد واملـال واللسـان والقلـب 

وأمـا مجاهـدة الفسـاق فباليـد ثم اللسـان ثـم القلب ... 

واختلـف يف جهـاد الكفـار هل كان أوال فـرض عني أو 

كفايـة وسـيأيت البحـث فيـه يف بـاب وجـوب النفـري.

والله تعالی  اعلم.

در مورد پوشاندن سر و پای شهید
االستفتاء :

محـرتم مفتـی صاحـب ! پیکـر یـک مجاهـد شـهید بـه 

قریـه مـا آورده شـد، بعضـی مجاهدیـن گفتنـد کـه رس 

و پـای شـهید پوشـانده نشـود. امـا بعضی دیگـر گفتند 

کـه پوشـانده شـود. غالبـا بعضـی مجاهدیـن عرب رس 

و روی شـهدا را منـی پوشـانند. مـا مـی خواهیـم ایـن 

موضـوع را در روشـنی رشیعـت بدانیـم، کـه آیـا رس 

و پـای شـهید بـا کفـن پوشـانده مـی شـود و یـا خیـر ؟ 

)املسـتفتی سـعیدالله جـالل آبـادی(

الجواب :

حامـدا و مصلیـا و بعـد : شـهدا در کفـن هامننـد دیگر 

مسـلامن ها پوشـانده می شـوند. یعنی پوشـاندن رس و 

پای شـان بـا کفن رضوری اسـت.

ملـا فـی البدائـع ۷۳/۲ ملـاروی ان حمـزة رضـی اللـه 

تعالـی عنـه کان علیـه منـرة لوغطـی رأسـه بهابدئـت 

اللـه  فأمررسـول  بدأرأسـه  رجـاله  ولوغطیـت  رجـاله 
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صلـی اللـه علیـه وسـلم ان یغطـی بهارأسـه وان 

یوضـع علـی رجلیـه شـیئ مـن االذخـر.  وهکـذايف 

جمیـع کتبنـا .

در مورد بیوه و یتیمان شهید
االستفتاء :

محرتم مفتی صاحب ! چند پرسشی داریم :

۱ : مجاهـدی شـهید شـد و بیـوه و دو پـرس از او بجـا 

ماند، که یکی آن یکسـاله و دومی اش سـه سـاله است. 

بیـوه شـهید مـی گویـد کـه مـن با کسـی عروسـی منی 

کنـم و بـا کـودکان خود می نشـینم، اما بـرادران مجاهد 

شـهید مـی گویند که حتـام نکاح بکنـد. رشیعت درین 

مـورد چه مـی گوید ؟

۲ : ایـن بیـوه بـه خانـه بـرادران خـود رفـت و هـر دو 

پـرسش را نیـز بـرد. اکنون کاکاهـای آن دو کـودک می 

گوینـد کـه کـودکان را بـه مـا تسـلیم کـن. اما بیـوه می 

گویـد که کـودکان نزد من باشـند. رشیعـت درین مورد 

چـه مـی گوید ؟

۳ : ایـن بیـوه بـه کاکاهـای پرسانـش می گوید کـه نفقه 

ایـن کـودکان را بدهیـد، امـا کاکاهـا نفقـه منـی دهنـد. 

رشیعـت درین مـورد چه فیصلـه می کند ؟ )املسـتفتی 

غـالم محمد(

الجواب : 

حامـدا و مصلیـا و بعد : در صورت اول، حکم رشیعت 

اینسـت کـه بیـوه اختیار دارد کـه نکاح می کنـد یا خیر. 

هیچکسـی او را مجبور به نـکاح منی تواند.

در صـورت دوم، حکـم رشیعت اینسـت که تـا زمانیکه 

ایـن بیـوه بـا غیـر محـرم کـودکان خـود نـکاح نکـرده 

اسـت، مـادر تـا هفـت سـالگی کودکانش حـق دارد که 

آن هـا را نگـه کنـد.

در صـورت سـوم، اگـر کسـی تربعـا بـر ایـن کـودکان 

نفقـه منـی کـرد، از میـراث پـدرش بـر آن ها خـرج می 

شـود و مرصفـش بـه کسـی داده مـی شـود کـه آن هـا را 

نگـه داری مـی کنـد. همچنـان حـق آن بیـوه از میـراث 

داده مـی شـود.

يف الرتمـذي ۱\۳۳۸  عـن ابـن عبـاس رض ان رسـول 

اللـه صلـی اللـه علیـه وسـلم قـال االیـم احـق 

بنفسـها مـن ولیهـا  الـخ 

و يف مختـرص القـدوري ص\۱۳۴ وینعقدنـکاح املرأة 

اوثیبـا  بکراکانـت  برضائهـا...  العاقلـة  البالغـة  الحـرة 

..والیجـوز للـويل اجبارالبکـر البالغـة العاقلـة .

وفیهـا ایضـا ص ۱۶۵ واالم والجـدة احـق بالغالم حتی 

یـاکل وحـده  ویـرشب وحده ویلبـس وحـده وبالجاریة 

حتـی تحیض .

ويف البحـر ۴\۲۸۷ قولـه واالم والجـدة احـق بالغـالم 

التادیـب  الـی  یحتـاج  اسـتغنی  اذا  النـه  ..وقدربسـبع 

.. والتعفیـف  

ومثله يف املحمودیة ۱۳\۵۷۷

آیـا مسـلمان هـا بـه کلیسـا، بتخانـه وغیره 
رفتـه مـی توانند؟

االستفتاء :

محـرتم مفتـی صاحـب : رفقـای مـا بـه هـدف تجـارت 

و سـیاحت بـه کشـورهای مختلـف مـی رونـد، و آنجـا 

بتخانـه و  یعنـی  منـدر  )مثـال  معابـد کفـار  بـه  گاهـی 

کلیسـا وغیـره( هم می رونـد. و گاهی خـود را مانند آن 

هـا می سـازند و مـی روند. حکـم رشیعت دریـن مورد 

چیسـت، اگـر واضـح تـر بیـان منائیـد ؟ )املسـتفتی : 

الله( حبیـب 

الجواب :

حامـدا و مصلیـا و بعـد : رفـنت یـک مسـلامن بـه مندر، 

کلیسـا وغیـره رشعـا ناروا اسـت، و اگر خـود را هامنند 

پیـروان دیگـر ادیـان و مذاهـب بسـازد از ایـامن محروم 

مـی شـود و بایـد تجدید ایـامن و نـکاح کند.

ملـا يف البحـر الرائق  7 / 214:  دار الكتاب االسـالمي  

)قولـه، وال يحلفـون يف بيـوت عبادتهم( لن القايض ال 

يحرضهـا بـل هو ممنـوع عن ذلـك كـذا يف الهداية،...

البيعـة  يف  الدخـول  للمسـلم  يكـره  التتارخانيـة  ويف 

والكنيسـة، وإمنـا يكـره من حيـث إنه مجمع الشـياطني 

ال مـن حيـث إنـه ليـس لـه حـق الدخـول والظاهـر أنها 

تحرمييـة؛ لنهـا املـرادة عنـد إطالقهـم، وقـد أفتيـت 

بتعزيـر مسـلم الزم الكنيسـة مـع اليهود.



علمی - فرهنگی - جهادی

سال ششم * مشاره ششم * حمرم و صفر 1441هـ 

65

 ويف مجمـع النهـر يف رشح ملتقـی البحـر  2 

/ 260، ط: دار احيـاء الـرتاث العـريب.)وال يحلفون( 

لهـا  تعظيـام  فيـه  لن  ؛  معابدهـم(  )يف  الكفـار  أي 

والقـايض ممنـوع عـن أن يحرضهـا وكـذا أمينـه؛ لنهـا 

مجمـع الشـياطني ال أنـه ليـس لـه حـق الدخـول .ويف 

مـع  الكنيسـة  الزم  مسـلم  بتعزيـر  أفتيـت  وقـد  البحـر 

اليهـود والنصـارى .

ويف رداملحتـار ۳۸۰/۱: دارالفکـر بیـروت  :فـإذا حرم 

الدخـول فالصـالة أول، وبـه ظهـر جهـل مـن يدخلهـا 

لجـل الصـالة فيها.

االوقـاف  وزارة   :۱۵۵  / الفقهیـة ۳۸  املوسـوعة  ويف 

الکویـت .ذهـب الحنفيـة إل أنـه يكـره للمسـلم دخول 

البيعـة والكنيسـة، لنـه مجمـع الشـياطني، ال من حيث 

إنـه ليـس له حـق الدخـول .

آیا تسبیح مروج بدعت است ؟
االستفتاء :

محـرتم مفتی صاحب !تسـبیح خواندن و یـا دیگر اذکار 

بر تسـبیح )سـبحه( مروجـه چطور اسـت؟ بعضی مردم 

مـی گوینـد کـه ایـن بدعـت اسـت؟ اگـر دریـن مـورد 

پاسـخ بگوییـد ؟ )املسـتفتی عبدالرحیم(

الجواب : 

حامـدا و مصلیـا و بعـد : تسـبیح خوانـدن 

بـر تسـبیحات مروجـه نـه تنها جائز اسـت، 

بلکـه بـه عـادت حسـنه متـام مسـلامن هـا 

تبدیـل شـده و در احادیـث نبـوی نیـز اصل 

دارد. بدعـت گفـنت چنین عمـل، کار منکر 

ناروا اسـت. و 

يف رداملحتـار ۲\۵۰۸ ط ج و طبـع اخـری 

اتخـاذ  عـىل  الـكالم  مطلـب    ۶۵۰\۱

املسـبحة )قولـه ال بـأس باتخاذ املسـبحة( 

يف  والـذي  التسـبيح،  آلـة  امليـم:  بكـرس 

البحـر والحليـة والخزائـن بـدون ميـم. قال 

يف املصبـاح: السـبحة خـرزات منظومـة، 

وهو يقتىض كونهـا عربية … ودليل الجواز 

مـا رواه أبـو داود والرتمذي والنسـايئ وابن 

حبـان والحاكم وقال صحيح اإلسـناد عن سـعد 

بـن أيب وقـاص »أنه دخل مع رسـول اللـه – صىل الله 

عليـه وسـلم – عـىل امـرأة وبـني يديهـا نـوى أو حىص 

تسـبح بـه فقـال: أخربك مبا هـو أيرس عليك مـن هذا أو 

أفضـل؟ فقـال: سـبحان الله عـدد ما خلق يف السـامء، 

وسـبحان اللـه عـدد ما خلـق يف الرض، وسـبحان الله 

عـدد مـا بـني ذلـك، وسـبحان اللـه عدد مـا هـو خالق؛ 

والحمـد للـه مثـل ذلـك، والله أكـرب مثل ذلـك، وال إله 

إال اللـه مثـل ذلـك، وال حـول وال قـوة إال باللـه مثـل 

ذلـك« : فلـم ينههـا عـن ذلك.

كان  ولـو  وأفضـل  أيـرس  هـو  مـا  إل  أرشـدها  وإمنـا 

عـىل  السـبحة  يزيـد  وال  ذلـك،  لهـا  لبـني  مكروهـا 

خيـط،  يف  النـوى  بضـم  إال  الحديـث  هـذا  مضمـون 

ومثـل ذلـك ال يظهـر تأثـريه يف املنـع، فال جـرم أن نقل 

اتخاذهـا والعمـل بهـا عن جامعـة من الصوفيـة الخيار 

وغريهـم؛ اللهـم إال إذا ترتـب عليـه ريـاء وسـمعة فـال 

كالم لنـا فيـه، وهـذا الحديـث أيضا يشـهد لفضلية هذا 

الذكـر املخصـوص عـىل ذكر مجـرد عن هـذه الصيغة 

ولـو تكـرر يسـريا كـذا يف الحليـة والبحـر

ويف املوسـوعة الفقهیـة ۱۱\۲۸۳ مایجـوز به التسـبیح 

واملسـابح  بالیدوالحصـی  التسـبیح  الفقهـاء  :أجـاز 

خـارج الصلـوة الـخ.
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رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم مجاهدین را برای جنگ بدر آماده می کرد. 
مجاهد کوچکی در صف ایستاده بود. هنگامی که رسول اهلل صلی اهلل علیه 
وسلم صف های مجاهدین را معاینه می کرد، این مجاهد کوچک در عقب 
مجاهدین دیگر پنهان می شد. برادر بزرگش اورا دید و پرسید چرا پنهان می شوی، آیا می ترسی؟ 
گفت: نخیر برادرم، بلکه شوق جهاد و شهادت دارم و می ترسم که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم 
مرا بخاطر اینکه کوچک هستم از رفتن به جنگ بدر منع کند. وقتی رسول اهلل صلی اهلل علیه سلم 
اورا دید از صف کشید و اجازه نداد به غزوه برود. وی گریه و زاری کرد سپس رسول اهلل صلی اهلل 
علیه وسلم اورا اجازه داد. وی در جنگ اشتراک کرد و خیلی با شجاعت رزمید تا اینکه توسط یکی 
از مشرکین مورد هدف قرار گرفت و به آرمان خود رسید. او عمیر بن ابی وقاص رضی اهلل عنه 
نام داشت و برادر صحابی بزرگوار سعد بن ابی وقاص رضی اهلل عنه بود و در زمان شهادت 16 سال 

عمر داشت.

در زمان رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم اطفال نیز همراه با پدران خود به 
جهاد آماده می شدند. آنان اسپ دوانی و تیر زدن را می آموختند تا اینکه 
هر لحظه برای رفتن به جهاد همراه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم آماده 
باشند. از جمله همین اطفال یکی اسامه بن زید رضی اهلل عنه بود. وی 18 ساله بود که رسول اهلل 
صلی اهلل علیه وسلم وی را قوماندان لشکر مسلمانان تعیین کرد. آیا می دانید که در این لشکر 
و در زیر دست او کی بود؟ اصحاب بزرگوار مانند ابوبکر و عمر رضی اهلل عنهما در این لشکر در زیر 
دست او بودند مگر هیچ اعتراض نکردند و قوماندانی اسامه بن زید نوجوان را پذیرفتند زیرا آنان 
می دانستند که اسامه در طفلی خیلی کوشش می کرد تا اینکه در سن 18 سالگی آنقدر قوی و 
نیرومند شد که از همه خوبتر اسپ دوانی می کرد، تیر را همیشه به هدف می زد و راه و روش 
جنگ را می دانست. پس همه بر قوماندانی او اتفاق کردند و این لشکر بعد از وفات رسول اهلل 

صلی اهلل علیه وسلم رفت و کفار را شکست داد.

مجاهد کوچک

قوماندان جوان

صفحۀ ویژۀ شیربچه های هندوکش

ترتیب دهنده: محمدعمار رستاقی

بخش هفتم
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شخص بزرگسالی بود. او در دل کافر بود اما نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه  
وسلم اسالم خودرا ظاهر می کرد. روزی برادر زاده اش که طفل کوچکی بود 
و نام او عمیر بن سعد بود نزد او رفت و گفت که ای کاکا! آیا خبر داری 
دربارهء قیامت چنان صحبت کرد که  که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم 
را به چشم سر می بینیم. کاکایش گفت که اگر محمد راست  گویا آن 
گفته باشد ما بدتر از خر هستیم. طفل این سخن را تحمل کرده نتوانست و کاکای خودرا گفت 
که تا همین لحظه تورا خیلی دوست دارم و حاال از تو خیلی نفرت می کنم. طفل نزد رسول اهلل 
صلی اهلل علیه وسلم رفت و اورا خبر کرد که کاکایم مسلمان نه بلکه منافق است. کسانیکه 
در آنجا نشسته بودند گفتند که این طفل است و آن شخص بزرگ همراه ما نماز می خواند. به 
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم گفتند نباید گپ این طفل را قبول کنی. طفلک مایوس شد و رخ 
به آسمان کرد و دعا کرد که یا اهلل! اگر من راستگو هستم راستی و صداقت ام را ثابت کند. 
اندک گذشته بود که جبرئیل علیه السالم نازل شد و آیتی را در صداقت و راستگویی این طفل و 

منافقت کاکایش با خود آورد. 

معاذ و معوذ دو طفل کمسن و مجاهد بودند. در جنگ بدر آنان نزد حضرت 
از وی پرسیدند که کاکا! ابو  الرحمن بن عوف رضی اهلل عنه رفتند و  عبد 
جهل کجاست؟ وی پرسید که با ابو جهل چی کار دارید؟ گفتند که ما شنیده ایم که وی بزرگترین 
دشمن اسالم است و در مکه معظمه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم را خیلی آزار و اذیت می 
کرد، امروز ما تصمیم داریم تا اورا به قتل برسانیم. عبد الرحمن بن عوف رضی اهلل عنه ابو جهل 
را به آنان نشان می دهد که در صف کفار پایان و باال می رود. هر دو نوجوان خودرا نزد ابو جهل 
می رسانند و با شمشیر بر وی حمله می کنند. ابو جهل کشته می شود و هر دو غازی شتاب زده 
نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می روند و ایشان را خوشخبری می دهند. رسول اهلل صلی اهلل 

علیه وسلم برایشان می گوید که شما هر دو غازی هستید. 

طفلی که در 
راستگویی اش 
قرآن نازل شد

اطفال غیرتمند
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خالد: فردا انتخابات است، پدرت به کی رای می دهد؟
عمر: به هیچ کس رای نمی دهد، آیا نشنیدی که امارت اسالمی از مردم 

مسلمان خواسته است تا در انتخابات اشتراک نکنند. 
خالد: چرا؟ 

عمر: دیروز مولوی صاحب در خطبهء جمعه گفت که اینگونه رای دادن در اسالم نیست. در اسالم 
تنها مردم عالم، دانشمند و فهمیده شخصی را بحیث امیر مسلمانان تعیین می کنند اما در 

انتخابات فاجر و فاسق با یک عالم و دانشمند برابر است و هر دوی شان یک رای حق دارند. 
خالد: خیر رئیس جمهور را کی تعیین کند؟

درامه است. کشور  بلکه  نیست  انتخابات  این  را هم گفت که  این  دیروز  عمر: مولوی صاحب 
ما اشغال شده است و اشغالگران رئیس جمهور را تعیین می کنند و تنها بخاطر فریب مردم 

انتخابات می کنند. 
خالد: درست است، اگر اسالم اجازه نمی دهد و رئیس جمهور را هم اشغالگران تعیین می کنند 

پس پدر من چرا خودرا به تکلیف کند. او هم رای نمی دهد.

ابو طالب کاکای رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم بود و همیشه از رسول اهلل 
صلی اهلل علیه وسلم در مقابل کفار حمایت و دفاع می کرد و اجازه نمی داد 
کفار به وی اذیت برسانند. کفار بارها کوشش کردند که ابو طالب را قناعت 
دهند که برادر زادهء خودرا که در مقابل بت های آنان سخن می گوید منع 
کند و یا تسلیم آنان کنند اما او هرگز نمی پذیرفت. روزی کفار قریش یک 
جوان خیلی زیبا را که عماره بن ولید بن مغیره نام داشت نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم 
آوردند و برایش گفتند که ببین ما حاضر هستیم این جوان مقبول و زیبا را برای تو بدهیم، آنرا 
برای خود فرزند بگیر اما محمد را برای ما تسلیم کن. ابو طالب در جواب گفت: عجب خواستی 
از من دارید. فرزند خودرا برای من می دهید تا من اورا بخوارنم و کالن کنم و من فرزندم را برای 

شما بدهم که شما اورا اذیت کرده و به قتل برسانید. این هرگز ممکن نیست.

انتخابات

موقف 
جوانمردانهء 

ابو طالب 
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امیر المومنین مال محمد عمر مجاهد رحمه 
اسالمی  امارت  گزار  بنیان  و  موسس  اهلل 
مدارس  از  یکی  در  ایشان  بود.  افغانستان 
می  ایشان  کرد.  می  تدریس  کشور  کوچک 
دید که افراد مسلح شر و فساد مردم را آزار و اذیت می کنند، 
آنان را ناحق به قتل می رسانند و مال و دارایی شان را دزدی 
می کنند. مردم خیلی به تکلیف بودند اما هیچ کاری کرده نمی 
توانستند. روزی امیر المومنین با چند تن از طالب های خود از 
مدرسه خارج شده و علیه افراد مسلح شر و فساد جنگیدند و آنها 

را فرار دادند. 
و  کردند  فتح  را  والیت  چندین  تا  کرد  پیدا  جریان  سلسله  این 
مجاهدین زیادی با آنان پیوستند. بعد از فتح کابل شورای علماء 
دایر شد و این شورای ایشان را به حیث امیر مومنین تعیین کرد. 
امریکا از وی خواست تا مسلمانان مهاجر را که به افغانستان 
آمده بودند به کفار تسلیم کند اما غیرت و مسلمانی وی اجازه 
این کار را نمیداد. سپس امریکا به این بهانه بر امارت اسالمی 
حمله کرد و کشور را اشغال کرد. امیر المومنین با شجاعت و 
امریکا  در مقابل  نمود  وفات  در سال 2013  اینکه  تا  مردانگی 
را با شکست مواجه ساخت. امیر  و اشغالگران جنگید تا آنان 
المومنین شخص با غیرت و مومن بود و هرگز در مقابل کفار 
سر خم نکرد و نام نیک خودرا در تاریخ ثبت کرد. مسلمان باید با 

غیرت و با ایمان باشد و هرگز در مقابل کفار سر خم نکند.   

امیر المومنین 
مال محمد عمر 

مجاهد
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عوامل شكست احزاب

1 ـ قیادت پراكنده

نريوهاى  همه  بتواند  كه  واحدى  قیادت   از  احـزاب 

موجود را زير فرمان در آورد تا در هنگام مناسب دست 

به يك عمل قاطع و مناسب بزند برخوردار نبوند.

فرمانده  چند  بلكه  وفرماندهی  قوماندان  اى  قبيله  هر 

تهاجم  براى  واحد  اى  نقشه  طرح  توان  اينان  و  داشت 

ايـنـكـه هـمـه  نـداشـتـنـد.  را  مـسـلمـانـان  بـه  وحمله 

بود،  محال  بـپـذيـرنـد  را  واحـدى  فـرمـانـدهـى  آنـان 

زيرا چنني فرماندهى به رشافتى عظيم دست مى يافت و 

از ديگران ممتاز مى گشت ؛ و اين براى ديگران پذيرفتنى 

نبود.

ايـده حـاكـم بر فرماندهان ، غرور جاهىل بود و نه هدف 

يا  اينگونه فرماندهى كردن در هـيچ موضع  ، و  مشرتك 

نربدى ، هرچند كه متام رشايط فراهم باشد، به پريوزى 

در  يهود  و  احزاب  كه  وضعيتى  مانند  ـ  رسيد  نخواهد 

جنگ احزاب داشتند ـ .

2 ـ پديده غافلگريكننده خندق

كندن خندق ، احزاب را بطور كامل غافلگري ساخت . 

اعراب با اين اسلوب وروش آشنا نبودند و راه عبور و 

غالب شـدن بـر مـدافـعـانـش را نـمـى دانـسـتـنـد. از 

ايـن رو در طـول مـدت مـحـاصـره ، جـنـگ فـرسايىش  

منظور  به  مرشكان  سوى  از  اندىك  تالشهاى  تنها  بود. 

شكست  به  همگى  كه  گرفت  انجام  خندق  از  عبور 

منتهى شد.

3 ـ وضعيت هوا

باز  فضاى  در  كه  اعراب  و  داد  زمستان روى  در  جنگ 

را  الزم  امكانات  بردند،  مى  رس  به  وطنشان  از  دور  و 

براى گرم كردن ، زندگى و سكونت نداشتند. از اين رو 

ادامه  مدينه  محارصه  به  طوالىن  مدىت  براى  نتوانستند 

دهند.

4 ـ ىب اعتامدى 

ديگر  از سوى  و  به خودشان  نسبت  از سويى  احـزاب 

اساسا  بلكه  بودند،  اعتامد  يهوديان كامالً ىب  به  نسبت 

هيچ گونه اعتامدى وجود نداشت .

هـدف قـريـش ايـن بـود كـه بـا اسـتـفـاده از يـهـود و 

امـا  نـابـود سـازنـد.  را  مـسـلمـانـان   ، قـبـايـل  ديـگـر 

قـبـايـل ديـگـر در درجـه اول بـه دنـبـال تـاراج امـوال 

از  اگر  كه  طورى  به  بودند،  مـمكن  طـريـق  هـر  از 

دستشان  به  چيزى  نيز  قريظه  بنى  يعنى  همپيامنهايشان 

مى رسيد مى گرفتند.

و  بودند  اعتامد  ىب  همه  بـه  نـسـبـت  نـيـز  يـهـوديـان 

قصدشان اين بود كه با ريخته شدن خون قريش و ديگر 

قبايل به پريوزى برسند.

مقاصد،   ، اهداف  پراكندگى  دليل  به  تـرتـيب  ايـن  بـه 

منافع و متايالت ، اعتامد ميان احزاب از ميان رفته بود.

5 ـ پايدارى در برابر محارصه

اسـتـقـامـت در بـرابـر مـحـاصـره طـوالىن مدت ، نياز 

مـسـلطـى  فرماندهى  از  كه  دارد  اى  آزموده  نريوى  به 

دنـبـال  را  مـعـيـنـى  هـدفـهـاى  و  بـاشـد  بـرخـوردار 

نـقـطـه  از  پـيـوسـتـه  قـبـايـل  كـه  آنـجـايـى  از  كـنـد. 

تـوانـايـى  كـنـنـد،  مـى  كـوچ  ديـگـر  نـقـطـه  بـه  اى 

تحمل محارصه اى طوالىن مدت و دورى از زن و فرزند 

را ندارند. اين بود كه با وجود كوتاهى مدت محارصه ، 

اعراب به تنگ آمده رفنت را بر ماندن ترجيح دادند.

ادامه دارد ...

سیرت نظامی رسول اهلل 
تالیف: شیت خطاب
ترجمه: راشد شهامت

)۲۵(

 صلی الله علیـه وسلم
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تقبله   – معاذ  اهلل  حبیب  قاری  شهید 
اهلل - :

شهید قاری حبیب الله معاذ پرس الحاج مولوی امان الله 

میزان   ۱۵ تاریخ  به  بای  محمد  روزی  نواسه  و  قرطبی 

سال ۱۳۶۹ خورشیدی در قریه قزاق قشالق ولسوالی 

خواجه غار والیت تخار در دودمان روحانی، علمی و 

مجاهد خیز چشم به دنیا گشود.

در شب و روزهای که او به دنیا آمد، جنگ های شدیدی 

ولسوالی  رسارس  در  ها  کمونیست  و  مجاهدین  بین 

خواجه غار جریان داشت. به یاد دارم، روزی از روزها 

کمونیست ها بر قریه »وراز بچه« ولسوالی خواجه غار 

حمله کردند، ما به هر طرف فرار کردیم. حبیب الله که 

بود، هرگاه جنگ  مانده  تنها  بود در خانه  یکساله  هنوز 

پایان یافت و شب به خانه برگشتیم، او را در طویله خانه 

شاء  ان  که  گفتم  خود  با  کردیم.  پیدا  حیوانات 

شد. خواهد  مبارزی  و  مجاهد  شخص  آینده  در  الله 

پدر  نزد  را  ابتدایی  های  درس  صاحب  قاری  شهید 

قرطبی  الله  امان  صاحب  مولوی  محرتم  بزرگوارش 

عبدالرحمن  صاحب  قاری  مرحوم  نزد  سپس  و  خواند 

شد،  غار  خواجه  ولسوالی  مشهور  دارالحفاظ  شامل 

حفظ قرآن مجید را نزد قاری صاحب عبدالهادی تکمیل 

صاحب  مولوی  مدرسه  در  را  فضیلت  دستار  و  منود 

شمس الحق، واقع در قریه قرلق ولسوالی دشت ارچی 

والیت قندوز در یک مجلس بزرگ علمی به رس منود.

قرآن  حفظ  از  فراغت  از  بعد  صاحب  قاری  شهید 

کمر  نبوی  و  قرآنی  علوم  فراگیری  برای  الشان،  عظیم 

او  منود.  پاکستان  کویته،  شهر  به  سفر  عزم  و  بست 

به  هجرت،  دیار  در  درسخوانی  سال  چند  از  پس 

از  کشورش  که  دید  اما  برگشت.  خود  کشور 

زندگان جاوید
بخش شانزدهم

مرتب : حبیبی سمناگنی

نویسنده : قاری محمد طیب 
 مسئول پیشین جهادی والیت تخار و عضو کنونی حلقه 

جنوبی کمیسیون امور نظامی

والیت  غار  خواجه  جهادپرور  ولسوالی  شهدای  تن  دو  نامه  زندگی  ذیل،  سطور  در 
تخار، هر یک شهید قاری حبیب اهلل معاذ و شهید مال عزیز اهلل – تقبلهما اهلل – خدمت 
خوانندگان گرانقدر تقدیم می گردد. قابل یادآوری است که شهید قاری حبیب اهلل 
معاذ و شهید مال عزیزاهلل برادر و خواهرزاده نویسنده )قاری محمد طیب( بودند. خود 
نیز بر عالوه از تحمل زحمات چند ساله زندان، از سال های زیادی مشغول  نویسنده 
جهاد و مبارزه مسلحانه زیر قیادت امارت اسالمی بوده و مسئولیت های گرانی را درین 

دوره جهاد هجده ساله به پیش برده است.
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اشغال  ستیز  اسالم  و  اشغالگر  کافران  سوی 

غربی  متجاوزین  مقابل  در  را  همت  کمر  شده، 

بست و با رفقای خود به مبارزه آغاز منود. او در سال 

کار  دشمن  بین  در  مخفیانه   ۱۳۸۸ و   ۱۳۸۷ های 

داد. انجام  جهادی  های  عملیات  چندین  و  کرد  می 

هرگاه او افشا شد، نزد استاد انس، استاد مشهور ماین سازی 

می رود و درس های متفجرات را نزد او تکمیل منوده، 

اشغالگر  نیروهای  برابر  در  را  انفجاری  های  عملیات 

آملانی و غالمان شان رشوع می کند. او چون در کارهای 

جهادی بسیار جدی بود، از سوی استاد انس به حیث 

گردید.  تعیین  غار  خواجه  ولسوالی  متفجرات  مسئول 

او بار دوم درس های نظامی را نزد استاد خالد در مناطق 

قبایلی کشور خواند و به حیث استاد ورزیده نظامی از 

طرف مسئولین امارت اسالمی شناخته شد.

سپس چندین عملیات های مخفیانه را در شهر تالقان، 

نجیب  جمله  از  مشهور  جواسیس  ضد  بر  تخار  مرکز 

و  علام  ویژه  به  شهر  این  مردم  و  انداخت  راه  به  وغیره 

طلبای کرام را از رش آن ها نجات داد.

یکنت از انصار واقعه ای را بیان کرد که : یکبار در رسای 

سنگ تالقان بودیم، ناگهان عساکر و جواسیس دشمن 

محارصه  را  اطراف  همه  آوردند،  یورش  ها  آن  مرکز  بر 

کردند و راهی برای نجات باقی منانده بود. شهید معاذ 

به  به گونه ماهرانه ،گویا درین جا مزدور باشد خود را 

طرف میدان هوایی کشید، چند ساعت پس نزد او رفتم، 

دیدم که پاهایش زخمی است، او را توسط موترسایکل 

به ولسوالی دشت ارچی والیت قندوز انتقال دادم.

در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ در حالیکه هیچ ساحه 

امام  و  )تخار(  غار  خواجه  های  ولسوالی  در  مفتوحه 

صاحب و دشت ارچی )قندوز( وجود نداشت، او درین 

ولسوالی های سه گانه خدمات جهادی انجام می داد و 

مسئولیت متفجرات بدوش او بود.

دشت  ولسوالی  جهادی  پیشین  های  قومندان  از  یکنت 

ارچی می گوید که : شهید معاذ از طرف روز مثل مزدور 

در خانه ما می بود و شب مشغول کارهای جهادی خود 

می  و  زدند  چاپه  ما  خانه  بر  ها  آملانی  یکبار  شد.  می 

خواستند قاری حبیب الله معاذ را دستگیر کنند. اما او 

بسیار ماهرانه خود را از محارصه آن ها نجات داد.

شهید معاذ در ساحات دور می رفت، مزدوری می کرد 

و ازان پول اسباب متفجرات را خریداری منوده بر ضد 

در  نیز  رزمید.  می  شان  مزدوران  و  اشغالگران 

تابستان ها فعالیت جهادی می منود و در زمستان ها به 

درس های خود دوام می داد.

این مرد جانانه باالخره ساعت دوازده شب روز دوشنبه 

شعبان   ۲۲ با  مصادف  خورشیدی   ۱۳۹۲ رسطان   ۱۰

عملیات  جریان  در  قمری  هجری   ۱۴۳۴ املعظم 

برادر  با  غار  خواجه  ولسوالی  در  اجیر  های  اربکی  بر 

مجاهدش شهید حکمت الله جان فدایی یکجا جام پر 

افتخار شهادت را نوش جان منود.

بنده )قاری محمد طیب( آن زمان در محبس پلچرخی 

زندانی بودم، برایم زنگ آمد، مادر جانم گفت : حبیب 

الله و حکمت الله هر دوی شان شهید شدند.

هنوز ۳ ماه از شهادت آن ها گذشته بود که مادر جانم 

نیز در فراق فرزندانش از دنیای فانی رحلت منود. انا لله 

و انا الیه راجعون.

شهید مال عزیزاهلل بدر – تقبله اهلل - :
- پرس  الله  تقبله   – الدین  بدر  به  الله مشهور  مال عزیز 

نور محمد در زمستان سال ۱۳۷۱ خورشیدی در یک 

در  عبدالرسول  حاجی  قریه  در  مجاهدپرور  خانواده 

به  مربوطات ولسوالی خواجه غار والیت تخار چشم 

مسجد  امام  نزد  را  ابتدایی  های  درس  او  گشود.  دنیا 

منطقه خواند و سپس سلسله تعلم را در لیسه سبحانیه 

او  داد.  دوام  غار  خواجه  ولسوالی  مینگچقور  قریه  در 

درس های دینی را مدتی نزد بابایش الحاج مولوی امان 

الله قرطبی در مدرسه مشهور رحامنیه، در قریه قورق 

ولسوالی خواجه غار والیت تخار خواند.

او عالقه فراوان با مدرسه و علام و طلبا داشت و مناز 

کرد.  می  ادا  جامعت  با  نوجوانی  ایام  از  را  پنجگانه 

برای  را  شان  نظامی  های  فعالیت  مجاهدین  هرگاه 

آزادی کشور از پنجه های خون آشام امریکا و متحدان 

صلیبی آن در خواجه غار آغاز منودند، شهید بدرالدین 

و  مزدور  نیروهای  مقابل  در  مجاهدین  دوشادوش  نیز 

اربکی های رشیر به مبارزه پرداخت. او چندین بار در 

اواخر  درین  و  شد  نیز  زخمی  مسلحانه  مبارزه  جریان 

محمد  )قاری  بنده  جهادی  دلگی  رسپرست  حیث  به 

طیب( در خواجه غار خدمت می منود.

و  نظم  کنرتول،  در  خوبی  مهارت  عزیزالله  مال  شهید 

اول  در خط های  داشت و خودش  انسجام مجاهدین 
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جنگ حارض می بود. او در چندین عملیات های 

بزرگ جهادی نقش عمده ای را ایفا منود. از جمله ؛ 

در فتح ولسوالی خواجه غار در سال ۱۳۹۴ خورشیدی 

نقش بارز داشت. نیز در سال بعدی آن در منطقه تاش 

کوتل قهرمانانه جنگید و دشمن را از ساحه بیرون راند.

رژیم  عساکر  و  مجاهدین  میان  ها  درگیری  سال  دران 

شدید  درگیری  یکبار  بود،  یافته  شدت  تخار  در  مزدور 

بین مجاهدین و عساکر کامندوی دشمن در قریه شهید 

توجه  که  داد  برایم خرب  رفقا  از  یکی  داد.  رخ  بدرالدین 

دشمن به طرف بدرالدین بسیار زیاد است، باید مجاهدین 

به کمک بروند. اما در هامن اثنا صدای این مرد قهرمان 

است،  شده  شهید  قاسمی  »رفیقم   : که  آمد  مخابره  از 

کامندوها می خواستند تفنگ شهید را بگیرند، اما ما کمین 

گرفتیم و ۳ نفر کامندو را از بین بردیم«. لحظاتی پس 

تر، او پیکر شهید و اسلحه غنیمت شده را با خود آورد.

در  و  بود  مسلکی  پیکا  استعامل  در  عزیزالله  مال  شهید 

راکت انداز نیز بسیار مهارت داشت. او در عملیات های 

خورد و عادی چنان جرامتندانه سهم می گرفت ، گویا 

اصال برای جنگ روان نباشد. او سالح های گروپ خود 

را خوب نگه می کرد و پس از پایان جنگ، روغن مالیده 

صاف می منود.

شهید مال عزیزالله در سال ۱۳۹۶ خورشیدی از سوی 

صاحب  مولوی  تخار  والیت  وقت  آن  جهادی  مسئول 

نورالدین و کمیسیون نظامی تخار به حیث مسئول قطعه 

نظامی وارد ولسوالی اشکمش گردید و پس از انسجام و 

آماده سازی مجاهدین، عملیات را باالی پوسته های قره 

تپه و اطراف آن آغاز منود و پس از پیروزی با دستآوردهای 

زیادی به منطقه خود خواجه غار برگشت .

دشمن  با  غار  خواجه  ولسوالی  جات  قریه  در  سپس 

می  دشمن  کشید.  طول  درگیری  و  داد  رخ  درگیری 

خواست بدرالدین را زنده گرفتار کند. رفقایش آمدند و 

اما  اسیر شد.  دشمن  به دست  امیر  که  گفتند  تاسف  با 

قریب مناز عشاء بود که او با پیکای خود نزد مجاهدین 

رسید. او که ۲ ساعت در بین دشمن محارصه مانده بود، 

قصه کرد که : هرگاه دیدم امریکایی ها و کامندوی اجیر 

بلند  بام یک خانه  باالی  اند، من  نزدیکی من رسیده  به 

شدم، یک رضبه قوی پیکا به طرف آن ها کردم و خود را 

زیر بام انداختم. از سوراخی دیوار دیدم که ۲ امریکایی 

با چندین کامندوها افتیده اند.

او چون در جریان جنگ ها از سائر گروپ ها مقدم می بود 

و با کامل شهامت می جنگید، دشمن از او بسیار 

او بود که هیچگاه  از ویژگی های  این  هراس داشت. 

به دست دشمن قرار نگرفته است. او  پیکر رفیق شهید 

بین  در  تقوا  و  شجاعت  اطاعت،  در  بدرالدین  شهید 

مجاهدین ولسوالی خواجه غار حیثیت امتیازی داشت و 

به مسئوالن جهادی بسیار احرتام داشت. روزی دیدم که 

در اثنای تهجد برای پیروزی مسلامن ها و شکست کفار 

گریه کنان دعا می منود . 

او در مورد تلفات مردم ملکی بسیار حساس بود و درین 

مورد مجاهدین را همواره توصیه می منود. نیز رفقایش 

را تاکید می منود که اموال دیگران را هرگز به خانه های 

خود نیاورند.

هامن شبی که در جنگ فتح ولسوالی خواجه غار  می 

رود و شهید می شود، موترسایکل شخصی خود را برای 

بنام مال هارون که مجاهد مسافر است  رفیق خود  یک 

از همه مجاهدین معافی می  طلبد.  بخشش می کند و 

مسئولین جهادی تخار در شب دهم محرم الحرام سال 

۱۴۴۱ هجری قمری، تصمیم عملیات بر مرکز ولسوالی 

عملیات  این  در طرح  که  او  گیرند.  می  را  غار  خواجه 

رفقای  با  بود،  منوده  ارائه  را  خود  مشوره  و  بود  سهیم 

مجاهد خود از طرف شامل رشق ولسوالی خواجه غار 

بر مرکز ولسوالی حمله می کند. 

 : گوید  می  بدرالدین  شهید  همسنگر  مجاهد  یکنت 

وقتیکه باالی پوسته های دفاعی ولسوالی حمله منودیم، 

همه پوسته ها فتح شد، داخل بازار ولسوالی خواجه غار 

شدیم، در چهارراهی اخیر چند تانک دیده شد، تاریکی 

هم بود، همرای راکت النچر و یک رفیق کالشنکوف دار 

خود را به تانک دشمن نزدیک کرد. چند فیر قوی باالی 

دشمن شد و تانک آتش گرفت. مجاهدین با نعره های الله 

اکرب  الله اکرب حمله منودند و هامن بود که شهر فتح شد.

برادرم ابوبکر می گوید : مایان همرای گروپ خود از 

بودیم،  قومندانی  میرتی  در چند  ولسوالی  طرف غرب 

آمد.  می  مخابره  از  مسلسل  گونه  به  بدرالدین  صدای 

پس از فتح ولسوالی همه جا خاموشی شد، خیلی زیاد 

صدا کردم بدر، بدر. اما هیچ جوابی نیامد. صدای او 

برای همیش خاموش شده بود. خواهرزاده ام بدرالدین 

با قاری خیرب، فرزند جانانه مولوی خال محمد صاحب 

دران عملیات کامیاب شهید شدند و به آرمان همیشگی 

الجنة  اجعل  و  شهادتهام  تقبل  اللهم  رسیدند.  شان 

مثواهام.
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اعالمیه اه و مواضع رسمی امارت اسالمی افغانستان

اعالمیه کمیسیون جلوگیری از تلفات 
ملکی در مورد راپور اخیر یوناما

منایندگــی ســازمان ملــل متحــد »یونامــا« شــهادت ۴۰ 

ــه تاریــخ ۵  نفــر ملکــی در مبباردمــان امریکایــی هــا ب

ــد  ــراه را تائی ــت ف ــالدی در والی ــاری می ــال ج ــی س م

ــن  ــا و متحدی ــی ه ــه امریکای ــت. از زمانیک ــرده اس ک

شــان بــر افغانســتان هجــوم آورده  انــد، هــزاران گونــه 

واقعــات تلفــات ملکــی از ســوی امریکایــی هــای 

اشــغالگر، متحدیــن شــان و اداره کابــل رخ داده اســت، 

کــه دران هــزاران نفــر ملکــی بــه گونــه ارادی و دســت 

ــد. ــه شــهادت رســیده ان جمعــی ب

ســمع  و  ملکــی  تلفــات  از  جلوگیــری  کمیســیون 

ــی و  ــت یاب ــن حقیق ــالمی، از ای ــارت اس ــکایات ام ش

اعــالن یونامــا اســتقبال منــوده، خواهــان توجــه بیشــرت 

و بــر وقــت آن در مــورد چنیــن واقعــات دردنــاک 

ــت. ــی اس ــات ملک تلف

امارت اسالمی افغانستان

کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات

۱۴۴۱/۲/۱۱هـ ق

۱۳۹۸/۷/۱۸هـ ش ــ ۱۰/۱۰/۲۰۱۹م

اعالمیه امارت اسالمی به مناسبت 
هژدهمین سالروز تهاجم امریکا بر افغانستان

هــژده ســال پیــش از امــروز، امریــکا بــدون کــدام 

ــر  ــی جــا ب ــه هــای ب ــا بهان ــل موجــه و ب حجــت و دلی

ــرد. ــاوز ک ــتان تج ــا افغانس ــور م ــاک کش ــم پ حری

امریکایــی هــای اشــغالگر آن زمــان حادثــهء ســبتمرب را 

ــه  ــه هیــچ ربطــی ب ــه گرفتنــد، در حالیکــه آن حادث بهان

ــن  ــم و انجــام چنی ــه هــم تنظی افغانســتان نداشــت و ن

ــود. ــن ب ــتان ممک ــاک افغانس ــا از خ کاره

ــت کار  ــل و درای ــه از تعق ــای اینک ــا بج ــی ه امریکای

مــی گرفتنــد و پیشــنهاد امــارت اســالمی مبنــی بــر حــل 

ــخ  ــه تاری ــد، ب ــی پذیرفتن ــل را م ــز معض ــاملت آمی مس

۷ اکتوبــر ســال ۲۰۰۱ میــالدی بســیار بــی باکانــه 

نخســت از طریــق هــوا و ســپس بــه همــکاری بعــض 

غالمــان افغــان منــا از راه زمیــن بــر افغانســتان یــورش 

ــد. آوردن

ــی  ــی و مل ــت دین ــر مکلفی ــا ب ــز بن ــالمی نی ــارت اس ام

ــود و  ــتادگی من ــی ایس ــم امریکای ــر تهاج ــود در براب خ

بــه نــرصت اللــه متعــال و همــکاری ملــت پــر افتخــار 
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خــود بــر ضــد تجــاوز امریکایــی هــا بــه جهــاد 

آغــاز کــرد.

اینســت هــژده ســال مــی شــود کــه اشــغال امریکایــی 

ــن و  ــا را مــی کشــد، از زمی ــردم م ــه دارد، م ــوز ادام هن

هــوا دســت بــه وحشــت مــی زنــد و مــی خواهــد رژیــم 

ــا  ــان ه ــر افغ ــه زور ب ــاکام و غــالم خــود را ب فاســد، ن

تحمیــل کنــد.

امــا دامنــه جهــاد و مبــارزه در برابــر اشــغال بــه رسارس 

ــا  ــی ه ــا قربان ــا ب ــت م ــت، مل ــرتش یاف ــور گس کش

و فــداکاری در علیــه امریکایــی هــای اشــغالگر و 

همــکاران شــان هامننــد دیــوار پوالدیــن ایســتاده انــد و 

الحمدللــه متــام حربــه هــا، دسیســه هــا، اســرتاتژی هــا 

و تــالش هــای نظامــی دشــمن را نــاکام منــوده اســت.

اکنــون جنــگ افغانســتان بــرای امریــکا بــه ناســور 

ــن  ــی دری ــکر امریکای ــزار عس ــا ه ــده، ده ه ــل ش تبدی

ــده،  ــرج ش ــر خ ــا دال ــی و ملیارده ــته و زخم ــا کش ج

امــا هیــچ هــدف خــود را در خــاک افغانســتان بدســت 

ــت. ــاورده اس نی

مــا و متــام جهــان مــی دانیم کــه تهاجــم و تــداوم جنگ 

ــی  ــت جان ــات هنگف ــالوه از تلف ــر ع ــتان، ب در افغانس

ــیب  ــدت آس ــه ش ــز ب ــکا را نی ــت امری ــی، حیثی و مال

رســاند، وجاهــت سیاســی امریــکا را در جهــان از بیــن 

ــرده و  ــرون ک ــودن بی ــی ب ــک قطب ــان را از ی ــرده، جه ب

ــا رســوایی رو  ــو را ب ــزرگ نظامــی همچــو نات پيــامن ب

ــرو ســاخته اســت. ب

مســئول ایــن همــه رشمندگــی خــود امریــکا و بــه ویــژه 

آن جنــگ طلبــان و جرناالنــی هســتند کــه مــی خواهنــد 

ــای  ــی ه ــرای کپمن ــد، ب ــه دارن ــگ را داغ نگ ــش جن آت

ــای  ــول ه ــد و پ ــی کنن ــازار یاب ــود ب ــازی خ ــالح س س

ــاع  ــب اتب ــتان از جی ــا افغانس ــک ب ــام کم ــه ن ــه ب را ک

ــد. ــده بدزدن ــیده ش ــی کش امریکای

بــه دوام ایــن وضعیــت، مــردم امریــکا بیشــرت زیــان مــی 

ــز  ــتان نی ــار افغانس ــا افتخ ــلامن و ب ــت مس ــد و مل بینن

دچــار مشــکالت مــی شــوند.

امــارت اســالمی بــه اســاس موقــف معقــول و اصولــی 

خــود اکنــون هــم بــر امریکایــی هــای اشــغالگر صــدا 

مــی کنــد کــه هامننــد هــژده ســال گذشــته دیگــر بایــد 

فرصــت هــا را از دســت ندهنــد، راه بــی نتیجــه 

زورگویــی را تــرک کننــد، بــرای حــل منطقــی معضــل 

ــود را در  ــر خ ــد و دیگ ــی بردارن ــای واقع ــد گام ه بای

جهــان از رشم، خجالــت و رســوایی نجــات دهنــد.

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۱/۲/۸هـ ق

۱۳۹۸/۷/۱۵هـ ش ــ ۷/۱۰/۲۰۱۹م

اعالمیه امارت اسالمی در مورد ناکامی 
انتخابات اداره کابل

ملــت مســلامن و مجاهــد افغانســتان بــا عــدم اشــرتاک 

در انتخابــات فریبنــده اداره کابــل و نــاکام ســاخنت 

ــار دیگــر ثابــت منــود کــه اشــغال و  ایــن دسیســه یکب

فرمایــش هــای هیــچ جهــت اجنبــی بــرای شــان قابــل 

ــرش نیســت. پذی

ــی  ــه جعل ــل پروس ــانده کاب ــت نش ــم دس ــروز رژی ام

ــیدن کاذب  ــت بخش ــدف مرشوعی ــه ه ــات را ب انتخاب

خــود بــه راه انداخــت، امــا للــه الحمــد از ســوی 

ــد. ــم و رد ش ــت تحری ــع مل ــت قاط اکرثی

در شــهرهای محــدود بــه جــز ماموریــن رســمی، 

تــن چهــره هــای فریــب  معــاش خــوران و چنــد 

خــورده، اکرثیــت ملــت بــا کــامل دالوری ایــن پروســه 

ــرتاک دران  ــا را رد و از اش ــی ه ــده خارج ــل ش تحمی

ــد. ــکار منودن ان

امــارت اســالمی از متــام ملــت مســلامن و رنجدیــده از 

صمیــم قلــب سپاســگذاری مــی منایــد که به خواســت 

امــارت اســالمی لبیــک گفتنــد، دسیســه بیگانــه هــا بــه 

نــام انتخابــات را رد منودنــد، از بــرادران مجاهــد خــود 

حامیــت گســرتده کردنــد، بــه مجاهدیــن دســت دادنــد 

و پیونــد عمیــق خــود بــا مجاهدیــن را ثابــت ســاختند.

ــل  ــکات ذی ــات، ن ــی انتخاب ــه تحمیل ــی پروس از ناکام

ــد: ــه واضــح ثابــت گردی ــه گون ب

۱ : اکرثیــت قاطــع ملــت مــا خواهــان پایــان اشــغال و 

حاکمیــت نظــام اســالمی در کشــور هســتند.

کابــل  اداره  در  کــه  منــا  افغــان  هــای  چهــره   :  ۲

مشــغول هســتند، دیگــر بایــد خــود را فریــب ندهنــد، 

ــهای  ــا و ارزش ــا باوره ــغالگران ب ــتیبانی از اش ــه پش ب
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اســالمی ملــت بــازی نکننــد و بــا درک حقائــق، 

ــند. ــت بکش ــگان دس ــی بیگان از غالم

۳ : چنانچــه رســانه هــای بــی طــرف و ســازمان هــای 

ناظــر نیــز تائیــد کردنــد کــه گــراف اشــرتاک مــردم در 

انتخابــات بســیار پاییــن بــود، بنــاًء جهــت اشــغالگر نیز 

بایــد ازیــن مقاطعــه رستــارسی ملــت افغانســتان درک 

کننــد کــه افغــان هــا اشــغال، پروســه و دسیســه هــای 

ــی  ــارف ب ــد، مص ــی پذیرن ــارج را من ــده از خ وارد ش

جــا، ترغیبــات و ضیــاع وقــت بــه فایــده هیــچ جهتــی 

متــام منــی شــود، بایــد بــدون فاصلــه بــه حقائــق تــن 

دهنــد، خواســته هــای ملــت غیــور افغــان را پذیرفتــه، 

اشــغال خــود را پایــان بخشــند و از هــر گونــه مداخلــه 

در کشــور مــا خــودداری کننــد.

۴ : مجاهدیــن امــارت اســالمی بایــد قــدر ملــت خــود 

ــا  ــروز ب ــه ام ــود ک ــت ب ــن مل ــد، همی ــرت بدانن را بیش

ــا  ــود، ب ــه من ــه وار مقابل ــمن مردان ــزرگ دش ــه ب دسیس

ــا و  ــویق ه ــات، تش ــراوان، تبلیغ ــای ف ــول ه ــف پ وص

فریبــکاری هــا خــود را از چنــگال آن هــا نجــات داد، از 

بدخشــان تــا ارزگان، از هــرات تــا ننگرهــار، از قندوز و 

بلــخ تــا قندهــار و پکتیــکا، بــه یــک صــدا بــه خواســت 

ــه بــزرگ  ــد و حرب ــرادران مجاهــد خــود عمــل منودن ب

ــة ــه واملن ــاکام ســاختند. الحمدلل دشــمن را ن

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۱/۱/۲۹هـ ق

۱۳۹۸/۷/۶هـ ش ــ ۲۸/۹/۲۰۱۹م

اعالمیه امارت اسالمی به مناسبت فرارسیدن ۶ 
میزان، ۲۳مین سالروز فتح کابل

ــال  ــزان س ــخ ۶ می ــه تاری ــروز ب ــش از ام ــال پی ۲۳ س

ــا  ــز م ــور عزی ــت کش ــی پایتخ ــری شمس ۱۳۷۵ هج

ــارت  ــن ام ــوی مجاهدی ــل« از س »کاب

اسالمی فتح گردید.

فتــح کابــل یکــی از روزهــای پــر افتخــار تاریــخ 

معــارص مــا اســت. دریــن روز، یــک بــرگ ســیاه 

ــاز  ــی آغ ــازه و مبارک ــل ت ــد و فص ــام ش ــا مت ــخ م تاری

ــای  ــا، جنگه ــه ه ــاد، فتن ــن روز، دوران فس ــد. دری ش

ــنده  ــت و باش ــان یاف ــرج پای ــرج و م ــی و ه ذات البین

مــا  گرامــی  هموطنــان  متــام  و  کابــل  گان 

چــرت  زیــر  را  وقــاری  بــا  و  عــزت  بــا  زندگــی 

ــد. ــاز منودن ــالمی آغ ــارت اس ــی ام ــت رشع حاکمی

ــت  ــت اس ــز اهمی ــبب حائ ــن س ــزان ازی ــه ۶ می حامس

کــه اگــر خدانخواســته امــارت اســالمی بــر ضــد 

جنــگ هــای داخلــی و هــرج و مــرج قیــام منــی کــرد و 

آن وضعیــت ناگــوار چنــد ســال دیگــر دوام مــی کــرد، 

ــی  ــتان من ــام افغانس ــه ن ــدی ب ــور متح ــا کش ــون م اکن

ــوی آن  ــادی و معن ــی م ــه دارای ــا ک ــور م ــتیم. کش داش

ــه و  ــه همــه جانب ــا ســقوط و تجزی ــود، ب چــور شــده ب

ملــت مــا بــا زوال رو بــرو بــود، بــه گونــه کــه در ســطح 

ملــی، منطقــوی و بیــن املللــی کســی هــم بــه فکــر آن 

نبــود و همگــی تنهــا مشــغول متاشــای بدبختــی هــای 

دردنــاک کشــور مــا بودنــد.

تاریخــی و مهــم  نیــز روز  ازیــن لحــاظ  میــزان   ۶

اســت کــه دریــن روز آرمــان هــای جهــاد مــا بــر ضــد 

ــرآورده و یــک نظــام مســتقل واقعــی  کمونیســت هــا ب

ــه در  ــی ک ــد. نظام ــم ش ــا حاک ــور م ــی در کش و رشع

تطبیــق رشیعــت اســالمی، اعــالی شــعائر دینــی و 

ــی  ــت ارض ــون متامی ــی همچ ــهای مل ــاع از ارزش دف

ــام داد. ــاری را انج ــل افتخ ــش قاب نق

مـا بـاور داریـم کـه تاریخ و نسـل هـای آینـده، این روز 

را همیـش هامننـد روز اسـتقالل به یـاد می دارنـد، زیرا 

افغانسـتان در همیـن روز از آزمـون خطرناکـی نجـات 

یافتـه و وجـود سیاسـی اش تثبیت شـده اسـت.

امــا کشــور مــا اگــر اکنــون یکبــار دیگــر تحــت اشــغال 

قــرار گرفتــه و اســتقالل کشــور مــا غصــب شــده 

اســت، امــارت اســالمی افغانســتان بــا الهــام از ۶ 

میــزان بــه هموطنــان خــود اطمینــان مــی دهــد کــه پــس 

از هــر تاریکــی روشــنی اســت. ان شــاء اللــه آن روزی 

دور نیســت کــه کشــور و هموطنــان ما از اشــغال شــوم 

کنونــی نجــات یابنــد و یکبــار دیگــر در روشــنی نظــام 

ــا عــزت و ســعادت را  اســالمی و اســتقالل، زندگــی ب

لِــَك َعــىَل اللَّـــِه ِبَعِزيــٍز آغــاز مناینــد. َوَمــا َذٰ

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۱/۱/۲۹هـ ق

۱۳۹۸/۷/۶هـ ش ــ ۲۸/۹/۲۰۱۹م
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اعالمیه امارت اسالمی در مورد آغاز مجدد 
W.H.O فعالیت های مؤسسه

بــه  افغانســتان در ســطح جهــان  امــارت اســالمی 

خدمــات بــرشی و مســائل مربوطــه بــه مشــکالت 

بــرشی متعهــد مانــده اســت و بــرای جلوگیــری از 

مشــکالت در برابــر خدمــات بــرشی، گام هــای جــدی 

ــت. ــته اس برداش

امــارت اســالمی در رابطــه بــه هــر گونــه خدمــات 

ــژه  ــررات وی ــح و مق ــن، لوائ ــکیالت، قوانی ــرشی تش ب

ــت  ــودش دس ــا خ ــه تنه ــنی آن ن ــه در روش ای دارد ک

ــرای  ــرشی را ب ــات ب ــه خدم ــه کار اســت، بلکــه زمین ب

متــام ســازمان هــای بیــن املللــی بــرشی و مؤسســات 

غیــر دولتــی مســاعد منــوده و بــه حــد تــوان خــود بــرای 

پیرشفــت، بهبــود و شــفافیت کارهــا بــا آن هــا همکاری 

منــوده اســت.

ــود در  ــرتول خ ــر کن ــاحات زی ــالمی در س ــارت اس ام

ــن  ــه ای ــه جانب ــت هم ــرره، امنی ــدات مق ــوکات تعه چ

ــه آن  ــم ب ــده ه ــوده و در آین ــن من ــات را تضمی مؤسس

ــال  ــل س ــاه اپری ــفانه، در م ــا متاس ــت. ام ــد اس متعه

جــاری میــالدی )۲۰۱۹( یــک سلســله فعالیــت هــای 

خودرسانــه و مشــکوک W.H.O )ســازمان جهانــی 

صحــت( بــه ویــژه بخــش واکســن فلــج اطفــال )پولیــو( 

ســبب شــد کــه متــام فعالیــت هــای W.H.O از ســوی 

امــارت اســالمی بــه تعلیــق درآورده شــد و 

تعهــدی را کــه امــارت اســالمی در مــورد 

ــه  ــز ب ــت نی ــا داش ــت آن ه ــت و مصئونی امنی

تعلیــق درآورد. امــا خوشــبختانه، مؤسســه 

ــد و  ــه ش ــود متوج ــرد خ ــه عملک W.H.O ب

ــای  ــث ه ــم و بح ــای پیه ــاس ه ــس از مت پ

ــارت  ــوی ام ــرره از س ــت مق ــا هیئ ــل ب مسلس

ــت  ــای تح ــاده ه ــه م ــد ب ــا تعه ــالمی، ب اس

الذکــر اجــازهء از رسگیــری فعالیــت هــای 

بــرشی و صحــی خــود را از امــارت اســالمی 

بدســت آورد.

امــارت اســالمی افغانســتان ســازمان جهانــی 

ــاده  ــل م ــق مکم ــورت تطبی ــت را در ص صح

ــای  ــت ه ــازه فعالی ــر، اج ــت الذک ــای تح ه

ــی دهــد. ــرشی م صحــی و ب

ــف  ــت مکل ــی صح ــازمان جهان ــا س اول : W.H.O ی

ــه در  ــود ک ــونل خ ــام آن پرس ــورد مت ــه در م ــت ک اس

ــی  ــه کار م ــالمی ب ــارت اس ــرتول ام ــر کن ــق زی مناط

ــه  ــد ک ــی ده ــن م ــالمی تضمی ــارت اس ــه ام ــامرد، ب گ

آن هــا متــام توانایــی خــود را بــه عــالج بیــامران و 

جلوگیــری از اســباب بیــامری هــا بــه کار مــی اندازنــد 

ــد دیگــر فعالیــت هــای مشــکوک انجــام  و منــی توانن

ــد. بدهن

ــف  ــت مکل ــی صح ــازمان جهان ــا س دوم : W.H.O ی

ــالمی  ــارت اس ــرتول ام ــر کن ــق زی ــه در مناط ــت ک اس

ــمی  ــه رس ــود موافق ــدان خ ــام کارمن ــتخدام مت در اس

کمیســیون صحــت امــارت اســالمی را بدســت آورد، و 

بــدون موافقــه دو جانبــه منــی توانــد کســی را اســتخدام 

بکنــد.

ــه از  ــو( ک ــال )پولی ــج اطف ــن فل ــه واکس ــوم : پروس س

ــه  ــر چ ــود، اگ ــی ش ــرده م ــش ب ــه پی ــوی W.H.O ب س

پیــش ازیــن در خانــه بــه خانــه و مســجد بــه مســجد بــه 

راه انداختــه مــی شــد، پــس ازیــن تنهــا در کلینــک هــا 

اجــرا مــی گــردد.

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۱/۱/۲۶هـ ق

۱۳۹۸/۷/۳هـ ش ــ ۲۵/۹/۲۰۱۹م
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گردآورنده: ابو عابدزبم شعر و ادب

الهی! خواندی تأخیر کردم. فرمودی تقصیر کردم.
الهی! عمر خود بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم.

الهی! اگر کار به گفتار است بر سر همه تاجم و اگر به کردار است به پشه و مور محتاجم.
الهی! بیزارم از طاعتی که مرا به عجب آرد. مبارک معصیتی که مرا به عذر آرد.

الهی! گناه در جنب کرم تو زبون است، زیرا که کرم تو قدیم و گناه اکنون است.
الهی! اگر یکبار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من.

الهی! همه از تو ترسند و عبداهلل از خود زیرا که از تو همه نیک آید و از عبداهلل بد.
الهی! اگر دوستی نکردیم، دشمنی هم نکردیم. اگر چه بر گناه مصریم بر یگانگی حضرت تو مقریم.

الهی! در سر خمار تو داریم و در دل اسرار تو داریم و به زبان استغفار تو داریم.
الهی! اگر گوییم ثنای تو گوییم و اگر جوییم رضای تو جوییم.

الهی! بنیاد توحید ما خراب مکن و باغ امید ما را بی آب مکن و به گناه روی ما را سیاه مکن.
الهی! تقوایی ده که از دنیا ببریم، روحی ده که از عقبی برخوریم. یقینی ده که در آز بر ما باز نشود و 

قناعتی ده تا صعوه حرص ما باز نشود.
الهی! دانایی ده که از راه نیفتیم و بینایی ده تا در چاه نیفتیم. دست گیر که دستاویزی نداریم، بپذیر که پای 

گریزی نداریم.
الهی! ظاهری داریم شوریده. باطنی داریم در خواب. سینه ای داریم پر آتش. دیده ای داریم پر آب. گاه 

در آتش سینه می سوزیم و گاه از آب چشم غرقاب.
الهی اگر بدوزخ فرستی دعوی دار نیستم و اگر به بهشت فرمایی بی جمال تو خریدار نیستم. مطلوب ما بر 

آر که جز وصال تو طلبکار نیستم.
الهی! تو ما را جاهل خواندی از جاهل ُجز خطا چه آید ؟ تو ما را ضعیف خواندی از ضعیف ُجز خطا چه آید.

الهی! در جالل رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی، و نه آرزومند مکانی، نه کس بتو ماند و نه به 
کسی مانی، پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده بچیزی است که تو آنی.
الهی! از پیش خطر و از پس راهم نیست، دستم گیر که جز تو پناهم نیست.

 الهی! دستم گیر که دست آویز ندارم، و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم.
الهی!  ببرکت صدیقان درگاه تو، الهی ببرکت پاکان درگاه تو که حاجت این بیچارۀ درمانده را و مهمات 

جمیع مومنین ومومنان را برآورده بگردانی و آنچه امید میداریم بعافیت و دوستکامی برسانی و پیش از 
مرگ توبۀ نُصوح کرامت نمایی و ختم کار ها بکلمۀ شهادت فرمایی، یا آله العالمین و خیر الناصرین بفضلک 

و َکَرمک یا اکرم االکرمین و یا ارحم الراحمین و صلی اهلل علی ُمحمد و آله و اصحابه اجمعین. آمین

مناجات پیر هرات خواجه عبداهلل انصاری رحمه اهلل
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ناســت پــه شــپه کــې یــم د خپل زړګــي پرهــار ته 
تــه  ســهار  آن  رســومه  بــه  څــراغ  دا 
خیــږي  لوګــي  جونګــړو  لــه  خوارانــو  د 
ــه  ــګار ت ــا ان ــړې چ ــوزار ک ــپاندې ورګ ــه س ــا ک ی
دایــي نېــغ د برنــدو ســترګو تــور باڼــه دي 
کــه طالــب راکــټ ســم کــړی دی ګــزار تــه 
څــاري  الرې  تــه  قافلــې  ســترګو  شــین  د 
ــه  ــکار ت ــوم ښ ــی دی ک ــن نیول ــری کمی ــه زم ک
یــو خــو نــه دی  ټــول جهــان منصــور منصــور دی 
ــه  ــژوي دار ت ــور وخی ــو منص ــوم ی ــه ک ــت ب وخ
ــیفه  ــي س ــرې راش ــا پ ــي بی ــي زلم ــدې تلل ګون
تــه  الر  هغــې  ســترګې  مــدام  غړومــه 

پرهار
مند

 مو
ف

سی
م 

حو
مر

شعارهای انتخاباتی
هر وعده که دادند به ما باد هوا بود

هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود
چوپانی این گله به گرگان بسپردند
این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود ؟

رندان به چپاول سر این سفره نشستند
اینها مهه از غفلت و بیحالی ما بود!

خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند
هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود .

گفتند چنینیم و چنانیم دریغا ...
اینها مهه الالیی خواباندن ما بود !
ایکاش در دیزی ما باز منی ماند

یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود!

رزا
 می

رج
ای
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به دروغگوهای عصر

تـــا بـــه كـــي بـــا ايـــن همـــه اينســـان دروغ
الحاديـــان صحبـــت  هـــم  و  همـــدم 
توســـت فريـــاد  و  ريـــزي  بـــم  ژالـــه 
شـــدي صليبـــي  كيـــش  هـــم  و  رفتـــي 
خـــود هـــاي  طلبـــي  رياســـت  بهـــر 
غـــرب هواخـــواه  و  كفـــري  حافـــظ 
ات پيشـــه  شـــده  اخـــاذي  و  رشـــوت 
ديـــن و  ايمـــان  بـــه  آراســـته  ظاهـــرت 
فســـاد راهـــت  و  حيوانـــي  تـــو  فكـــر 
ظاهر گوسفند به خويش بسته اي
كفـــر زنـــار  اي  بســـته  قبـــا  زيـــر 
راهـــزن اي  خـــود  منافـــع  بهـــر 
شـــده دالـــر  تـــو  آئيـــن  تـــو  فكـــر 
آوري دام  بـــه  شـــكاري  كـــه  تـــا 
خواهش حامي است ز تو اي جان من

دروغ فـــراوان  الف  زنـــی  چنـــد 
ايمـــان دروغ و  ديـــن  از  دم  و  گشـــتی 
دروغ انســـان  آســـايش  پـــي  در 
دروغ شـــهيدان  خـــون  از  تـــو  الف 
دروغ قـــرآن  بـــه  ســـوگند  ميخـــوري 
دروغ مســـلمان  و  حالـــي  ظاهـــر 
حافـــظ و حـــق خـــواه ضعيفـــان دروغ
دروغ پريشـــان  و  نيرنـــگ  باطنـــت 
دروغ انســـان  خـــوي  در  جلـــوه كنـــي 
گرگـــي و در صـــورت چوپـــان دروغ
دروغ آذان  كنـــي  منبـــر  ســـر  بـــر 
بـــد و نيـــكان دروغ شـــكوه كنـــي از 
دروغ دوران  زاهـــد  شـــدي  چـــه  گـــر 
دروغ پايـــان  بـــه  حيلـــه  صـــد  ميبـــري 
بـــس دگـــر اي نـــور دو چشـــمان دروغ

شهید سلحشور
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